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/fltr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, 

evidențiin([ dorința de a dezvolta pe mai departe conlucrarea 

prietenească româno-chineză, ieri a continuat

VIZITA DE STAT A TOVARĂȘULUI LI XIANNIAN, 
PREȘEDINTELE R. P. CHINEZE 

încheierea convorbirilor oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Li Xiannian

La Palatul Republicii s-au înche
iat. marți după-amiază. convorbirile 
oficiale dintre . tovarășul Nițolâe 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Li Xiannian, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Ion Dincă, 

membru ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar âl C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Ion. Ursii, mem

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
Vasile Pu.ngan, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, Tudor 
Postelnicii, ministru secretar' de 
stat la Ministerul de Interne și șef 
al Departamentului Securității Sta
tului.

Din partea chineză : Hao Jianxiou, 
membru supleant al Secretariatului 
C.C. al P.C. Chinez, Gong Dafei, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Chen Jie, reprezentant al 
ministrului comerțului exterior și 
relațiilor economice, Tao Siju, ad
junct al ministrului securității pu
blice, Sun Iionglie. vicepreședinte 

al Academiei de științe, Li Zewang, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze.

Ultima rundă de convorbiri a fost 
consacrată îndeosebi examinării as
pectelor majore ale actualității in
ternaționale. A fost exprimată în
grijorarea fată de încordarea fără 
precedent la care s-a ajuns, pe olan 
tpondial. pericolul, grav ne care îl 
prezintă pentru pacea lumii inten
sificarea deosebită a cursei înar
mărilor și. în primul rind, a înar
mării nucleare, âdîncireă decalajelor 
dintre țările bogate si cele sărace, 
accentuarea stărilor conflictuale din 
diferite zone ale lumii.

Apreciindu-se că problema funda
mentală a zilelor noastre o consti
tuie asigurarea păcii, oprirea cursei 
înarmărilor, si in primul rind a 
înarmărilor nucleare, s-a subliniat 

că se imnune să se acționeze cu 
toată hotărirea pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al oamenilor, al popoarelor la via
tă. la existentă liberă si demnă, la 
pace. A fost, totodată, relevată în
semnătatea respectării neabătute, in 
raporturile dintre state, a principii
lor deplinei egalități in drepturi, in
dependenței si suveranității naționa
le. neamestecului in treburile inter
ne. avantajului reciproc, renunțării 
la forță Si la amenințarea cu forța, 
importanta 'garantării dreptului fie
cărui poporj de a-si alege de șine 
stătător calea dezvoltării economico- 
sociale.

în cursul convorbirilor s-a rele
vat situația gravă care s-a' creat pe 
continentul european ca urmare a 
amplasării de către Ș.U.A. a rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și a trecerii la aplicarea con- 
tramăsurilor nucleare de către Uniu
nea Sovietică. Cei doi șefi de stat 
au arătat că este necesar să se. facă 
totul pentru oprirea amplasării ra
chetelor americane cu rază medie de 
acțiune si a contramăsurilor nuclea
re ale U.R.S.S.. pentru reluarea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovietică 
si Statele Unite ale Americii. în ve
derea realizării unui acord care să 
ducă la eliminarea rachetelor cu 
rază medie. de acțiune si. apoi, a 
tuturor armelor nucleare de ne con
tinent. pentru realizarea unui sistem 
trainic de securitate si colaborare în 
Europa.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li 
Xiannian au subliniat necesitatea de 
a se acționa pentru soluționarea pe 
cale politică, prin negocieri, a tu
turor stărilor de conflict și război 
din diferite regiuni, in interesul po
poarelor respective, al cauzei păcii 
și stabilității in intreaga lume.

în cadrul convorbirilor a fost re
levată, de asemenea, însemnătatea 
lichidării subdezvoltării, a eliminării 
decalajelor dintre țările sărace și cele 
bogate, convenirii unei sbluții gene
rale cu privire la datoria externă a 
țărilor în curs de dezvoltare, la limi
tarea dobinzilor. restructurarea siste
mului financiar-bancar mondial, pen
tru așezarea relațiilor dintre state pe 
baze echitabile, pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale. 
Totodată, a fost evidențiată impor
tanța intensificării cooperării dintre 
țările în curs de dezvoltare. în in
teresul consolidării independentei lor 
politice și economice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li 
Xiannian au subliniat cu satisfacție 
că pozițiile Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare
(Continuare în pag. a V-a)
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Viitorul luminos al patriei 
-prin munca rodnică 
a întregului popor

Planul de dezvoltare economico-socială 1986-1990 
și prevederile de perspectivă pînă în 2000 vor pro
duce tot mai mari transformări revoluționare în so
cietatea românească, vor ridica poporul nostru pe o 
treaptă superioară a dezvoltării sale, vor consolida 
realizările în făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și vor crea condițiile necesare trece
rii spre înfăptuirea principiilor comuniste de viață 
în toate domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Poporul întreg se află sub pu

ternica impresie a magistralei cu- 
vintări pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit-o la Sesiunea 
solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Marii Adunări Naționale 
și Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socia
liste, consacrată împliniri a 40 de 
ani de la Înfăptuirea actului revo
luționar de la 23 August 1944. Stă
ruie cu pregnanță în conștiințe 
vibrantele idei și teze cuprinse in 
acest document programatic, de o 
impresionantă ținută științifică, 
ideologică și politică. în care a- 
precierile privind trecutul glo
rios al patriei, prezentul ei măreț, 
socialist se interferează într-un 
mod profund dialectic cu descrie
rea imaginii cutezătoare a viito
rului.

Asemuind patria cu Făt-Frumos 
din poveste, care creștea într-o 
lună cit alții intr-un an, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a schițat, 
in cuvintarea prilejuită de ju
bileul sărbătorii noastre naționale, 
un amplu l portret al României 
contemporane. Datele, cifrele din 
care se conturează acest portret de 
rodnice împliniri socialiste, revo
luționare arată cu claritate că re
ferirea la Făt-Frumos nu este o 
simplă figură "ele stil. „într-o pe
rioadă scurtă — subliniază secre
tarul 'general al partidului — 
România s-a transformat din te
melii, devenind o țară socialistă 
modernă". Dacă luăm ca bază de 
comparație producția industrială, 

/putem spune că țara noastră 
crește azi in. numai trei zile și ju
mătate cit creștea, în 1945, într-un 
an. Și in ceea ce' privește venitul 
național, azi realizăm in'numai 12 
zile un spor egal cu întregul venit 
național al anului 1945. Aceste ci
fre, ca și multe altele, arată că in 
cei 40 de ani care au trecut de la 
23 August 1944. dar îndeosebi în. 
cele două decenii de după. Congre
sul al IX-lea, în societatea româ
nească s-au produs transformări 
revoluționare radicale, de ordin, 
economic, politic și social, reali
zări nemijlocit legate de concepția 
originală, profund științifică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
permanentul și rodnicul dialog 
dintre popor .și secretarul ge
neral al partidului. România înfă
țișează, în prezent, întrpgii lumi 
imaginea unei, țări ce a. străbătut, 
in anii revoluției și construcției 
socialiste, un timp al demnității, 
al unor rodnice împliniri. Astăzi 
ne putem mîndri că una dintre 
cele mai prestigioase înfăptuiri 
ale acestor ani este' dezvoltarea 
rapidă economico-socială a pa

taie ăe calde 
felicitări, ăe înaltă 

considerație 
cei prilejul marii 

sărbători 
nadonale 

a poporului rumân
I
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PAGINA A 11I-A 

triei, repartizarea echilibrată a 
forțelor de producție pe întregul 
ei cuprins, crearea condițiilor ca 
toți cetățenii României socialiste, 
.indiferent de limba pe care o vor
besc. să se poată bucura de roa
dele civilizației moderne.

Tot ce s-a realizat pină acum 
in anii care au trecut, de la 23 Au
gust 1944. in perioada de mărețe 
înfăptuiri inaugurate de Congresul 
al IX-lea — înfăptuiri ce trezesc 
în inimile tuturor puterpice sen
timente de mindrie patriotică — ii 
dă poporului nostru dreptul să 
privească, in același timp, cu în
credere spre viitor. Din strălucita 
cuvîntâre pe care secretarul ge
neral al partidului a rostit-o la Se
siunea solemnă s-a desprins ;cu 
limpezime portretul României de 
miine. așa cum este prefigurat in 
documentele istorice ce vor fi dez
bătute și adoptate de către cel 
de-al XIII-lea Congres. -

Cum va fi viitorul ? Bilanțul 
rodnic pe care țara l-a prezentat 
de ziua marii sale sărbători națio
nale indreptățește un răspuns op
timist. Și nu poate fi decit opti
mist gindul ce ne poartă către 
ziua de miine. Încrezători că și de' 
aici înainte poporul nostru va da 
întreaga măsură a înaltei sale 
competente, a spiritului său re
voluționar. a dăruirii patriotice in 
muncă. Dar despre viitor — in 
condițiile în care fundamentează 
drumul de muncă, de activitate al 
întregului nostru popor, în toate 
domeniile vieții economico-sociale 
— partidul comunist a vorbit în
totdeauna nu numai pornind de la 
sentimente insuflețitoare, ci și — 
mai cu seamă 1 — de la o lucidă 
și multilaterală ânaliză științifică 
a realităților. Și în acest moment 
âl istoriei patriei, obiectivele 
fundamentale , ce sint proiectate 
pentru anii care vin, pînă la ori
zontul 2000, au la bază riguroase 
studii prospective privind dezvol
tarea forțelor de producție, . avin- 
tul științei, învătămîntului și cul
turii, perfecționarea relațiilor de 
producție, a relațiilor sociale in 
general.

Se vor asigura, in anii ce vin, așa 
cum arată secretarul general al 
partidului, dezvoltarea puternică, 
in continuare, <a bazei tehniepr 
materiale, perfecționarea și mo
dernizarea forțelor de producție, 
dezvoltarea intensivă a industriei, 
ridicarea permanentă a nivelului 
ei tehnic și calitativ, valorificarea 
superioară a materiilor prime și a 
resurselor energetice ; vor fi create 

\ondiții ca agricultura să satisfacă 
pe deplin cerințele economiei na
ționale de materii prime agricole 
și ale consumului -populației. Sem

Nobila vocație a păcii
Geografia politică a 

lumii contemporane 
consacră, in . termenii 
■unui înalt prestigiu si 
ai unei unanime ade
ziuni, prezenta inspi
rat activă si profund 
originală, de atitea ori 
revelatoare și exem
plară. a României so
cialiste in contextul 
complex al vieții și 
relațiilor internaționa
le, acordând locului și 
rolului .statului român 
socialist, punctului său 
de . vedere, opțiunilor 
și inițiativelor sale nu 
numai o atenție deo
sebită, dar și o ma
joră recunoaștere, in
cit putem spune, cu 
deplină și îndreptățită 
mindrie, că nu există 
meridian pe care în
semnele independen
ței, neatirnării și dem
nității. naționale, care 
definesc drapelul pa
triei noastre, să nu fie 
întimpinate cu cea mai 
vie admirație.

Autoritatea de necon
testat a poziției Româ
niei socialiste. pe 
calea deschisă de fl- 
cel August eliberator, 
necurmatele ei de
mersuri și propuneri, 
întimpinate ,și îmbră
țișate întotdeauna cu 
cel mai mare interes 
drept contribuții esen
țiale la solutionarea 
celor mai importante 
chestiuni privind des
tinul societății con
temporane. promova
rea consecventă a ma
rilor principii ale inde
pendenței și suverani
tății naționale, nea
mestecului in treburi
le interne și respectu
lui reciproc reflectă, 
intr-un mod profund 
semnificativ, saltul cu 
adevărat tulburător 
făcut de România nu 
numai in opera de 
construcție internă, dar 
și in marele concert 
planetar al națiunilor.

O impresionantă și 
unanimă recunoaștere 
internațională a mari
lor succese repurtate 
de România socialistă, 
a dinamicului ei pro
gres in toate sferele 
activității economice, 
sociale și spirituale, a 
prestigiului ei in con
știința contemporanei
tății și a respectului 
deosebit de care se 
bucură umanismul po

liticii noastre s-a ma
nifestat, cu o vibrație 
demnă să ne facă 
minări, in aceste zile 
sărbătorești, cind glo
rioasa aniversare a 
celor patru decenii de 
la istoricul act din 
August 1944 a fost sa
lutată cu atita căldură 
și nobilă, prietenie de 
națiuni de pe întreg 
Pământul, care și-au 
trimis la București 
importante solii. înso
țite de elogioase me
saje de solidaritate, 
venind să întărească, 
in admirabile cuvinte, 
prețuirea pe care 
ne-am cîștigat-o în

ÎNSEMNĂRI
de Dinu SĂRARU

ani de luptă și mun
că eroică.

Afirmarea vertigi
noasă — căci acesta 
este adevărul — a 
României pe arena 
mondială reprezintă, și 
mai cu seamă în ulti
mii 20 de ani, victoria 
unei strălucite con
cepții politice concre
tizate in teze origina
le, de o excepțională 
însemnătate pentru 
practica vieții politice 
internaționale actuale, 
despre raportul dintre 
morala națională și cea 
internațională, despre 
rolul națiunii în epoca 
contemporană, despre 
relațiile dintre state 
în contextul obligati
vității imperioase. a 
coexistenței pașnice, 
despre ponderea și ro
iul țărilor mici și mij
locii, despre colabora
re pe temeiul egalită
ții, indiferent de mă
rimea sau forța unui 
popor, despre dezar
mare și salvgardarea 
păcii mondiale. Teze 
ce au impus lumii 
întregi personalitatea 
covirșitoare a condu
cătorului i Partidului 
Comunist Român și al 
poporului român — 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, căruia in 
primul rind i se dato- 
rește faptul că stindar
dul și numele Româ
niei sint azi repere ale

nificativ este și faptul că partidul 
nu infâțișează numai imaginea 
„tehnică" a viitorului ; nu se referă 
numai la dezvoltarea economică a 
țării in anii ce vin. Imaginea 
României de miine, așa cum o 
prefigurează secretarul general al 
partidului, este multilaterală, cu- 
prinzind o diversitate de aspecte, 
de la pătrunderea masivă in acti
vitatea economică a calculatoare
lor electronice pină la deplina a- 
firmare a personalității umane.

Dealtfel, după cel de-al IX-lea 
Congres. în concepția partidului 
nostru. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — concepție care, de
parte de a fi rămas un simplu de
ziderat teoretic, s-a afirmat puter
nic în activitatea practică de edifi
care a noii societăți în România —• 
asigurarea progresului multilateral 
al patriei este ștrîns legată de valo
rificarea superioară a tuturor re
surselor de inițiativă, de gîndire 
novatoare, de creativitate ale po
porului. Aducindu-și importante 
contribuții la îmbogățirea patrimo
niului gîndirii revoluționare cu 
concepții și aprecieri noi referitoa
re la etapele de dezvoltare a socie
tății. secretarul general al partidu
lui a relevat cu precădere teza 
participării întregului popor la 
conducerea societății. Pe această 
bază s-a trecut, practic, la măsuri 
energice în vederea asigurării unor 
forme tot mai eficiente de parti
cipare a poporului , la conducerea 
țării, in condițiile în care partidul, 
secretarul său general au manifes
tat și manifestă o înaltă preocu
pare pentru lărgirea democrației 
socialiste, pentru imbogățirea mate
rialismului dialectic și istoric, a 
teoriei revoluționare cu noi con
cepte despre partid și societate, 
despre stat și drept, despre rolul și 
locul națiunii și naționalităților 
conlocuitoare în procesul edificării 
noii societăți, despre rolul maselor 
și al personalităților în istorie. Din 
această perspectivă este prefigurat 
și viitorul. Secretarul general al 
partidului releva cu limpezime. în 
magistrala sa cuvîntâre, că in anii 
viitorului cincinal și. in perspecti
vă. pină la sfirșitul acestui mileniu 
se vor produce noi schimbări revo
luționare pe calea lichidării deose
birilor, esențiale dintre munca fizică 

. și cea intelectuală, a deosebirilor 
dintre clase, că se va realiza o tot 
mai strinsă apropiere între munci
torime. țărănime și intelectualitate, 
între toate categoriile sociale. Toa
te aceste înfăptuiri revoluționare 
vor determina întărirea și mai

Adrian VASILESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

convingerii unanime 
că ziua de miine, mai 
bună, a omenirii de
pinde de voința și în
țelepciunea popoare
lor, de curajul lor de 
a-și lua ferm soarta in 
propriile mâini.

Anvergura mondială 
a personalității pre
ședintelui României 
socialiste, vocația \ sa 
unanim recunoscută de 
ginditor vizionar și 
strateg politic de ge
niu, capabil să se im
plice hptăritor și salu
tar in soluționarea u- 
nora din cele mai sen
sibile sau acute pro
bleme ale diplomației 
și, in general, ale ra
porturilor internațio
nale, fascinanta forță 
de convingere a idei
lor sale și a verbului 
său, incandescenta sa 
dăruire in numele 
cauzei libertății, inde
pendenței și păcii ! au 
contribuit atit de eloc
vent ca numele Româ
niei să fie rostit pre
tutindeni cu o vibrație 
nobilă, ilustrînd res
pectul pentru consec
vența unei, poziții 
demne, inalt umanita
re și justițiare.

Iată și argumentul 
— încărcat in conștiin
ța noastră, a români
lor. de sentimentul re
cunoștinței. — pentru 
care în intreaga lume 
numele patriei noastre 
se pronunță astăzi, ne
contenit și s'trins și 
simbolic legat de nu
mele conducătorului 
iubit. ROMANIA — 
CEAUȘESCU sint. as
tăzi, cuvinte-simbol 
venind să definească 
o realitate social-poli- 
tică și umană absolut 
exemplară sub rapor
tul unității granitice 
dintre un popor și 
conducătorul său. din
tre idealurile unui po
por și acela care în
truchipează emoțio
nant, prin întreaga lui 
viață, muncă și operă 
revoluționară, aceste 
idealuri.

CEAUȘESCU — 
ROMÂNIA au devenit 
și sint, pe toate meri
dianele, spre legitima 
noastră mindrie. cu
vinte-simbol pentru 
ideea de luptă neobo
sită și mereu inspira
tă in favoarea marii 
cauze a înțelegerii și 
păcii intre popoare.
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RECOLTELE SPORITE DE GRÎU
— dovezi ale răspunderii pentru valorificarea 

cît mai bună a potențialului productiv al pămîntului
în acest an, unitățile agricole din 

județul Olt au realizat cea mai mare 
producție de grîu cunoscută pe 
aceste meleaguri : 4 610 kg, în me
die la hectar, pe 100 669 hectare 
cultivate. O recoltă bună s-a realizat 
în județul Olt și la cultura orzului
— 5 181 kg la hectar pe 28 730 hec
tare. La grîu. prevederile de plan 
au fost depășite cu 155 kg la hectar, 
iar la orz — cu 601 kg. Pe' această 
bază s-au obținut peste sarcinile 
de plan aproape 37 000 de tone de 
grîu și orz.

Cea mai mare recoltă de grîu a 
fost obținută de C.A.P. Scornicești
— 7 143 kg la hectar pe terenuri 
neirigate. Urmează cooperativele 
agricole Vădăstrița, Vădastra. Vi
șina Nouă. Gostavățu. Grojdibodu, 
Mandra și Crușor, cu producții între 
6 000 și 7 000 de kg la hectar. De ase
menea, este de reținut că 30 la sută 
din unitățile agricole au obținui pro
ducții de grîu între 5 000 și 6 000 kg 
la hectar, iar 37 la sută — între 4 000 
și 5 000 kg la hectar. Totodată. 9 
cooperative agricole au realizat în
tre 8 020 și 8 700 kg de orz la hectar.

Aceste rezultate cu totul deose
bite se datoresc preocupării și efor
turilor mecanizatorilor, cooperato
rilor și specialiștilor pentru a aplica 
cit mai corect tehnologia de cultură, 
pentru a folosi cit mai bine baza 
materială de care dispune agricul
tura județului, pentru a valorifica 
la maximum potențialul pămîntului. 
In cele ce urmează ne vom referi la 
experiența cooperatorilor din Scor- 
nicesti la cultura griului, pentru a 
evidenția principalele elemente care 
au determinat realizarea în această 
unitate a celei mai mari producții 
medii de grîu la hectar din județ.

UN OBIECTIV PERMANENT
— RIDICAREA POTENȚIALULUI 
PRODUCTIV AL SOLULUI. Sînt 
cunoscute particularitățile terenu
rilor de la Scornicești, încadrate de 
pedologi în categoria a patra de 
fertilitate. „Tocmai in scopul creș
terii capacității productive a pămin- 
tului nostru — ne-a spus tovarășul 
Petre Enăchioaîa, președintele . coo
perativei — acționăm cu consec
vență de mai mulți ani. Rezultatele 
bune pe care le-am obținut la toate 
culturile au Ia bază, în primul rînd, 
această preocupare". Pentru solurile 
de la Scornicești, prima și cea mai 
importantă lucrare o constituie fer
tilizarea, in mod deosebit cu îngră
șăminte organice. Acestea se aplică 
o dată la 3—4 ani pe aceleași supra
fețe, în doze de 30—35 tone la hec
tar. De menționat că întotdeauna 
gunoiul de grajd, bine fermentat, 
este împrăștiat pe cîmp înaintea 
arăturii de bază și încorporat în sol 
odată cu aceasta. în ce privește 
îngrășămintele chimice, dozele apli
cate numai la momentul oportun

Zilnic, oamenii muncii din între
prinderea minieră Voivozi extrag 
și livrează termocentralelor mii și 
mii «de tone de lignit, șituindu-se 
printre colectivele fruntașe în între
cerea socialistă. Rezultatele in 
producție obținute de acest destoi
nic colectiv atestă caracterul stimu
lativ al măsurilor luate la indicația 
conducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru organizarea mai bună a muncii 
în minerit, generalizarea progra
mului continuu de lucru și a acor
dului global. Practic, in perioada 
care a trecut din acest an s-au ex
tras peste prevederi mai bine de 
40 000 tone lignit.

LA FIECARE UTILAJ, ÎN FIE
CARE ABATAJ — RANDAMENTE 
SUPERIOARE. Ne vom referi numai 
la cîteva din numeroasele fapte de 
muncă ce probează hărnicia acestui 
colectiv. Se cuvine remarcat că in 
primele 7 luni ale anului au fost în
depliniți și depășiți toți indicatorii 
de plan, înregistrîndu-se totodată 
rezultate cu mult mai bune decît in 
aceeași perioadă a anului trecut.. In 
mod deosebit se cuvine relevat că 
randamentul obținut în abataje a 
crescut, in 7 luni din acest an, la 
10 157 tone pe post, față de 7 924 
tone, cit a fost în aceeași perioadă a 
anului trecut. Cum se explică aceste 
rezultate mereu mai bune in 
muncă ? „încă de la începutul anu
lui — ne spune inginerul Mihai 
Iosub, directorul întreprinderii — 
am situat în centrul preocupărilor 
întregului nostru colectiv realizarea 
ritmică, decadă cu decadă, lună de 
lună, a planului. Mai exact, am a- 
sigurat pregătirea judicioasă a 
fronturilor de lucru și folosirea 
intensivă a mijloacelor • mecanice 
din subteran".

Să concretizăm. în sectorul Cuzap, 
planul de producție a fost depășit 
cu peste 18 500 tone lignit. ..Cunoaș
tem bine, randamentele utilajelor cu 
care lucrăm și, ca atare, ne-am pro
pus exploatarea lor la parametri su
periori — precizează tehnicianul 

sînt stabilite după criterii strict 
științifice, avîndu-se in vedere re
zervele de substanțe nutritive exis
tente în sol, de plantele premergă
toare și producțiile planificate, în 
felul acesta, de la fiecare kilogram 
din cele 100 kg de azot și 120 kg de 
fosfor substanță activă, cite s-au 
administrat in medie la hectar la 
cultura griului, s-a obținut un ran
dament maxim. Amendamentele 
ealcaroase, in cadrul programului 
de corectare a acidității solului, se 
aplică o dată la 5—6 ani pe întreaga 
suprafață. Afînarea adîncâ a solu
lui, care se execută în fiecare an 
pe o treime din terenurile imitații, 
are ca efect eliminarea completă a 
băltirilor și deci cultivarea întregii 
suprafețe.

ALEGEREA CELOR MAI BUNE 
PLANTE PREMERGĂTOARE. Pen

în județul Olt
tru recolta acestui an, griul a fost 
cultivat numai după plante bune 
premergătoare : 250 de hectare după 
plante leguminoase, suprafață de pe 
care s-a obținut și cea mai mare 
producție, 150 hectare după floarea- 
soarelui, 200 hectare după porumb 
și 150 hectare după griu anul I.

ÎNSĂMÎNȚAREA CULTURII. A 
existat o preocupare permanentă 
pentru efectuarea semănatului în 
perioada optimă, care, pentru zona 
unde se află cooperativa, este cu
prinsă între 28 septembrie și 5 oc
tombrie. Tovarășul Ilie Manea, in- 
ginerul-șef al unității, ne-a precizat 
că au fost folosite numai semințe 
cu valoare biologică ridicată : 30 la 
sută elită și 70 la sută înmulțirea I. 
„Alegem soiurile în funcție de gra
dul de adaptabilitate la condițiile 
noastre — a continuat inginerul-șef 
al unității. ' Folosind o normă de 
280 kg de sămînță la hectar, s-a 
realizat o densitate medie de 700 
de plante pe metrul pătrat. Pe baza 
rezultatelor obținute de grupul de 
cercetare din unitatea noastră au 
fost extinse in cultură soiurile cele 
mai productive în condițiile noas
tre : „Doina", „Lovrin 231“ și „Fun- 
dulea 29".

STRINGEREA RECOLTEI s-a fă
cut numai cînd boabele au ajuns in 
faza de pirgă pentru a se evita pier
derile. Specialiștii unității au deter
minat de 2—3 ori pe zi umiditatea 
lanurilor pentru a se stabili cu 
exactitate ordinea de lucru pentru 
ziua următoare. S-a lucrat pe fie
care solă cu formații complexe de 
combine, prese de balotat și mij
loace de transport, care, in aceeași 
zi,. au recoltat, au transportat pro

CĂRBUNE MAI MULT
prin creșterea productivității muncii 

la fiecare utilaj, in fiecare abataj
Vasile Vaida, șeful sectorului. Mă
sura luată poate să pară surprinză
toare, dar am stabilit regula ca 
toate operațiile de revizii și repara
ții să se efectueze riguros, la datele 
și în ordinea tehnologică stabilite. 
Tehnica din dotare poate fi însă fo
losită cu randamente superioare 
numai dacă este și bine întreținută. 
Totodată, am luat o serie de mă
suri pentru mai buna aprovizionare 
a locurilor de muncă. Astfel, au fost 
stabilite cantități minimale pentru o 
serie de materiale, subansamble și 
piese de schimb, care trebuie să fie 

La întreprinderea minieră 
Voivozi

asigurate cît mai aproape de locul 
de muncă. E vorba de motoare 
electrice de rezervă, reductoare de 
turație, stilpi și împingători hi
draulici. distribuitoare, furtunuri de 
înaltă presiune etc. înainte, cînd 
trebuia făcută o intervenție în sub
teran, numai pentru procurarea ma
terialelor se pierdeau uneori și opt 
ore. Or, numai o oră de stagnare în
seamnă la noi în sector o pierdere 
de producție de circa 200 tone lig
nit".

Odată cu. introducerea noilor mă
suri de aprovizionare cu subansam
ble, piese de schimb și materiale, au 
dispărut „plimbările" la suprafață și 
în subteran, iar prin folosirea la 
maximum a timpului de lucru pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
10—15 la sută. In unele abataje, 
cum e cel in care muncesc minerii 
din brigada lui Gheorghe I. Roman, 
randamentul pe post a crescut la 
19—20 tone față de 16 tone cit este 
planificat, iar viteza de avansare a 
ajuns la 70—75 metri lineari pe lună, 
cu aproape 10 metri lineari peste 
prevederi. 

ducția la baza de recepție și au eli
berat terenul de' resturile vegetale.

ACȚIUNE AMPLĂ DE GENERA
LIZARE A EXPERIENȚEI FRUN
TAȘILOR. Ca și la celelalte culturi, 
experiența dobindită de coopera
torii, mecanizatorii și specialiștii de 
la C.A.P. Scornicești în obținerea 
de producții superioare de grîu și 
orz constituie un model din care se 
pot trage învățăminte practice de 
mare valoare. Este meritul comite
tului județean de partid de a fi 
inițiat acțiuni ample pentru genera
lizarea experienței înaintate de la 
C.A.P. Scornicești în toate unitățile' 
agricole din județ.

— Experiența C.A.P. Scornicești 
este bine cunoscută la noi în județ 
— ne-a spus, tovarășul Emilian Ște- 
fănescu, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Ea a fost prezen

tată pe larg la toate instruirile or
ganizate de comitetul județean de 
partid cu activul și specialiștii din 
agricultură, răspîndirea acesteia 
direct în unitățile agricole consti
tuind un proces continuu. Și pentru 
apropiata campanie a insămînțării 
cerealelor de toamnă avem In ve
dere generalizarea în toate unitățile 
agricole a acelor elemente din teh
nologia culturii griului care la Scor
nicești au determinat obținerea unei 
recolte foarte bune. Important este 
că mecanizatorii, cooperatorii și spe
cialiștii din agricultura județului au 
înțeles necesitatea respectării cu 
strictețe a tehnologiei, adaptării și 
aplicării acesteia în funcție de con
dițiile concrete.

Din discuțiile avute cu mai mulți 
specialiști din cîteva consilii agro
industriale și unități agricole a re
zultat că, intr-adevăr, există o preo
cupare constantă pentru îmbunătă
țirea tehnologiei culturii griului, 
prin aplicarea largă a experienței 
înaintate. „Două aspecte le consider 
esențiale — menționa Florea Voinea, 
președintele consiliului agroindus
trial Vișina. Aplicarea corectă a iri
gațiilor și recoltarea în perioada 
optimă. Am reușit să aplicăm patru 
udări pentru că, de mai mulți ani, 
avem formații de udători constituite 
pe ferme, care lucrează în acord 
global. în ce privește recoltarea in 
pirgă, aceasta are mari avantaje : 
se exclud pierderile prin scuturare, 
se seceră cînd bobul e mai plin și 
se eliberează mai repede terenul 
pentru culturile succesive. Ca să re
coltăm în pirgă, / în momentul in 
care s-a constatat că într-o solă

Concomitent cu buna organizare a 
muncii în abataje, o atenție deose
bită se acordă lucrărilor de pregă
tire. „Mulți ne-au întrebat — relata 
minerul Miron Juca, șef de brigadă 
— cum izbutim să realizăm viteze 
de 190—200 metri lineari pe lună. 
Simplu, am răspuns întotdeauna, 
muncind cu toții fără preget. Adevă
rul este că, de ani de zile, in bri
gada pe care o conduc n-am avut 
nici o absentă nemotivată. Am expli
cat oamenilor că o absentă nemoti
vată influențează negativ atît nivelul 
producției, cît si veniturile celui care 

încalcă disciplina muncii. Ortacii noș
tri au înțeles. E și onoarea brigăzii 
in joc".

De bună seamă, rezultatele obținu
te pină acum pe ansamblul întreprin
derii sînt bune, Dar rezervele exis
tente nu sînt nici pe departe epui
zate. Din cele șase sectoare, unul nu 
a realizat integral planul. Este vorba 
de sectorul Jurteana II. unde există 
o restanță de peste 9 000 tone cărbu
ne. Condițiile de exploatare sint. in
tr-adevăr. mai grele, dar se mani
festă și o serie de deficiențe în or
ganizarea activității la fiecare loc de 
muncă. Numai din cauza actelor de 
indisciplină s-a pierdut o producție 
de peste 2 500 tone lignit. Analizele 
efectuate la fața locului au permis 
să se ia măsuri judicioase pentru 
mai buna organizare a muncii și a- 
sigurarea condițiilor necesare înde
plinirii planului, Dovadă' sînt rezul
tatele din luna iulie, cînd s-au recu
perat o parte din restanțe.

MĂSURI TEHNICE ADECVATE 
CONDIȚIILOR DE EXPLOATARE, 
în bazinul carbonifer Voivozi, în
treaga activitate din subteran se des

umiditatea este optimă, în cel mai 
scurt timp toate formațiile de com
bine au fost concentrate acolo". De 
menționat că această acțiune este 
dirijată de' la nivelul județului. Pe 
baza informațiilor sosite din con
silii și unități, formațiile de com
bine sînt dirijate operativ in unită
țile unde s-au depistat lanuri în 
pirgă. bune de recoltat.

în aceeași ordine de idei, tovară
șul Dumitru Branciu, președintele 
consiliului agroindustrial Scorni
cești, s-a referit la o problemă deo
sebit de importantă pentru creș
terea producției de grîu : „Ne aflăm 
în etapa în care trebuie să acordăm 
cea mai mare importanță calității 
lucrărilor — ne-a spus acesta. La 
semănat, bunăoară, nici o unitate 
din consiliul nostru n-a început lu
crul pină nu și-au dat avizul cadrele 
tehnice de la județ, și ale consiliului 
agroindustrial pentru calitatea ară
turii și seminței, curățenia solei, 
starea tehnică a mașinilor, cunoaș
terea exactă de către toți mecaniza
torii a tuturor elementelor- tehnice. 
După răsărire a urmat recepția lu
crării, parcelă cu parcelă, care s-a 
făcut cu aceeași exigență în ce pri
vește realizarea densității stabilite". 
Rezultatele acestui mod dc lucru 
sint edificatoare. Pe întreg consiliul 
agroindustrial Scornicești s-au ob
ținut 5 254 kg de grîu, in medie la 
hectar, pe 7 784 hectare de terenuri 
neirigate, realizindu-se aproape 9 000 
tone de grîu peste plan. ■

în finalul documentării noastre 
am reținut cîteva din măsurile sta
bilite de organele agricole județene 
pentru pregătirea temeinică a pro-' 
ducției de griu din anul viitor. 
„Analiza culturii griului pe județ, 
consilii agroindustriale, unități și 
ferme — ne-a spus inginerul Da
mian Munteanu, directorul direcției 
agricole — este un bun prilej de a 
se corecta greșelile de anul trecut. 
Sint cazuri in care unități cu con
diții similare au obținut producții 
diferite. Specialiștii trebuie să exa
mineze cu toată exigența cauzele 
acestor diferențe și să prevină cu 
hotărîre orice neajunsuri. în acest 
an, unitățile cu producții între 4 000 
și 6 000 kg de griu la hectar au re
prezentat ponderea. Intenționăm ca 
în anul viitor ponderea s-o repre
zinte unitățile cu producții între 
5 000 și 7 000 kg la hectar. Aceasta 
este posibil prin întărirea continuă 
a ordinii și răspunderii in muncă în 
rîndul cadrelor tehnice și mecani
zatorilor, al tuturor lucrătorilor din 
agricultura județului, printr-o și 
mai bună organizare a muncii și 
generalizarea experienței bune do- 
bindite în acest an de tot mai multe 
unități agricole".

Lucian CIUBOTARU 
Lmilian ROUĂ

fășoară sub nivelul hidrostatic, deci 
în condiții deosebite, ceea ce a impus 
o organizare specială a muncii. Ast
fel. la propunerea oamenilor muncii, 
în fiecare sector au fost constituite 
echipe specializate pentru asecări, 
formate din mineri cu o bogată ex
periență șj cadre tehnice de speciali
tate. Efectul ? Stagnările generate de 
aceste condiții mai dificile de exploa
tare au descrescut vertiginos, iar pla
nul de producție a putut fi realizat 
ritmic.

CALITATEA PRODUCȚIEI — 
MEREU MAI BUNĂ. în cea mai 
mare parte a anului trecut, calitatea 
cărbunelui expediat termocentralelor 
s-a situat sub normele prevăzute. 
Care este situația in prezent ? în 
primul semestru al anului, față de o 
medie planificată de 1 859 kcal pe kg, 
puterea calorifică a cărbunelui ex
tras a fost de 1 959 kcal pe kg. Acest 
reviriment se explică, întîi de toate, 
prin organizarea temeinică a muncii 
în abataje, acolo unde se decid ni
velul și calitatea producției. „Am 
stăruit în mod deosebit asupra efec
tuării la timp a reglajelor la com
plexele mecanizate, mai cu seamă 
cînd traversăm zone cu intercalații 
mari de steril, ne spune tehnicianul 
Szabo Ludovic, șeful sectorului Su- 
plac. Totodată, am luat măsura să 
încărcăm separat, în vagoneți, ste
rilul rezultat din reprofilarea lucră
rilor miniere". De remarcat că, deși 
lucrările sint integral mecanizate, 
totuși, separarea sterilului de cărbu
ne se face direct în subteran, în toate 
sectoarele ; in același timp, au fost 
montate pluguri pe benzile de la su
prafață pentru deversarea sterilului, 
iar la stația de încărcare din Voivozi 
s-a mărit numărul sortatorilor.

Cărbune cît mai mult, de cea mai 
bună calitate — aceasta este deviza 
de muncă a minerilor de la Voivozi, 
hotârîți să intîmpine cu noi și pres
tigioase realizări Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

A fi cel mai bun dintre cei buni 
- o condiție, o aspirație 
a fiecărui tînăr comunist

Odată, cu inaugurarea dezbaterii 
inițiate de ziarul nostru pe această 
temă („Scînteia" nr. 13 039' si 13 041) 
anunțam și citevă din principalele 
momente ale îndelungatului si minu
țiosului proces de pregătire a impor
tantului act al primirii in rindurile 
partidului. Comandamentele acestui 
proces au fost formulate cu deosebită 
Claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, care a subliniat in mai 
multe rînduri că. în momentul de 
față, accentul la primirea in partid 
nu trebuie pus nu numai pe creșterea 
numerică, ei, în primul rind. pe creș
terea calitativă a rîndurilor parti
dului.

Așadar, propunîndu-ne să urmărim 
modul in care este tradtis in viată 
acest obiectiv fundamental, azi ne 
vom opri, asupra, unui singur mo
ment : cum acționează organizațiile 
de partid pentru pregătirea, pentru 
formarea ca viitori comuniști a ce
lor aflați in perspectiva de primire 
in partid ?

Vom derula, deci, constatările in
vestigației noastre pe această temă 
cu o relatare mai întîi din București.

— în perspectiva de primire, in 
partid — ne spune Marin Netejoru, 
secretarul biroului organizației de 
bază. nr. 29 din cadrul întreprinderii 
„Electromagnetica" — noi am cu
prins, în primul rînd, pe toți ute- 
ciștii din atelier — 22 tinere și 2 
tineri. De ce pe toți ? Pentru că da
torită nivelului profesional ridicat — 
majoritatea au obținut calificarea în 
urma terminării liceului — toți au 
posibilitatea, printr-o atentă pregă
tire și educație revoluționară, să de
vină membri ai partidului. Or. am 
gindit noi, e bine ca momentul de 
pregătire să înceapă pentru toți in 
același timp. Aceasta ne permite să-i 
cunoaștem mai bine, să stimulăm la 
toți idealul de a deveni comuniști și, 
in același timp, să muncim indivi
dual cu fiecare în parte, să facem 
periodic o alegere a celor mai buni 
dintre cei buni.

— Si cum acționați pentru pregă
tirea lor politică și profesională ?

— Am folosit și folosim diverse 
metode. De la cele care fac par
te din sistemul obligatoriu pentru 
toate organizațiile de partid — ca, 
de pildă, încadrarea. acestora în 
cercurile de învățămint politic con
sacrate studierii Statutului partidu
lui — și pină la cele pe care le im
pune viața, determinate de particu
laritățile fiecărui, om. Iată un exem
plu. întrucît tinerii manifestă un 
mare interes pentru cunoașterea și 
înțelegerea în profunzime a docu
mentelor de partid, a expunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a e- 
venimentelor de politică internațio
nală — interes care adeseori se re
flectă prin formularea unor între
bări adresate fie secretarului birou
lui organizației de bază, fie altor 
comuniști — am format un colectiv 
de cinci comuniști dintre cei mai bine 
pregătiți profesional și politic (șeful 
secției, doi maiștri și doi muncitori 
specialiști), care se ocupă de evolu
ția politică și profesională a acestor 
tineri și care, în același timp, răs
pund întrebărilor formulate de tineri 
ori de cite ori au să-și lămurească 
anumite probleme. Este o metodă 
bună, care la noi a dat rezultate și 
de aceea îi acordăm toată atenția.

Desigur, munca de pregătire a fie
căruia în parte are particularitățile 
ei. este diversificată. Iată be cei cu 
10 clase — și 30 la sută din cei a- 
flați in perspectivă de primire în 
partid au această situație — i-am 
îndrumat să-și completeze, studiile ; 
unora din cei cu 12 clase le-am re
comandat să urmeze. diferite facul
tăți la cursurile serale : toti. sint cu
prinși în diverse cursuri de perfec
ționare a pregătirii profesionale. Cel

Produse noi și
Colectivul întreprinderii „23 

August" din Capitală, unitate re
prezentativă a industriei con
strucțiilor de mașini, și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu atît în 
țară, cit și peste hotare, datorită 
calității înalte a produselor fa
bricate aici : locomotive diesel- 
hidraulice, motoare de mare 
putere, utilaje metalurgice, corn- 
presoare ș.a. Acționînd stăruitor 
pentru asimilarea de noi tipuri 
de locomotive cu parametri teh- 
nico-economici ridicați, competi
tive pe piața externă, precum și 
pentru modernizarea-celor aflate 
în fabricație, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii întreprinderii au 
realizat recent o locomotivă 
diesel-electrică de 1 100 C.P. 
modernizată. De relevat este 
faptul că pentru fabricarea 
acestei locomotive se consumă, 
comparativ cu locomotiva LDE- 
1 250, cu 15 tone mai puțin me
tal, in condițiile în care forța de 
tracțiune specifică crește cu 2,3 
kg/C.P. (Gheorghe loniță). 

puțin o dată pe trimestru — adeseori 
chiar de mai multe ori — organizăm 
cu ei vizite la muzee, expoziții, spec
tacole pe care le încheiem, uneori 
spontan, cu „schimburi de opinii" pe 
marginea lor. Intr-un cuvint. acțio
năm. incă din această fază, pentru 
formarea lor cît mai completă ca vii
tori comuniști.

Pe aceeași temă. Constantin Bla- 
govici, corespondentul „Scînteii" 
pentru județul Neamț, a avut o dis
cuție amănunțită cu tovarășul Si- 
mion Martin, secretarul comitetului 
de partid din cadrul Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului din ora- 
șul-reședință al județului.

— Ea a debutat — ne relatează co
respondentul nostru — cu prezenta
rea de către secretarul comitetului 
de partid a unei precizări, interesan
te. care arată că. de fapt, întregul 
colectiv de aici se află „in perspec
tiva pentru primirea in partid".

— Cum așa ? Te rugăm să fii mai 
explicit.

—, Secretarul comitetului de partid 
mi-a declarat textual : „Vîrsta medie 
a colectivului combinatului nostru

OPINII Șl EXPERIENȚE 
ALE UNOR ACTIVIȘTI 

DE PARTID

depășește cu puțin 23 de ani. Sîntem 
— ca să mă exprim așa — un colec
tiv in întregime de virstă utecistă. 
Din rindul tinerilor, am primit anul 
trecut in partid 94 — peste 90 la 
sută din totalul celor cărora le-am 
acordat încrederea de a purta car
netul roșu de comunist. Anul acesta 
vom primi aproximativ tot atîția".

Interesant început de discuție. Dar 
noi am dorit să cunoaștem ce fac or
ganizațiile de partid pentru a-i ajuta 
pe tinerii aflați in perspectiva de 
primire în partid, de a se forma ca 
.viitori comuniști. Si am aflat din 
relatarea corespondentului nostru ci- 
teva lucruri care merită să' fie reți
nute. Atît pentru a fi cunoscute, cît 
și pentru a fi confruntate de alți se
cretari de partid cu propria experien
ță. Aici. într-o primă etapă, în per
spectiva de primire in partid sint cu
prinși — și deci parcurg formele o- 
bișnuite de pregătire (încadrarea la 
cercurile de învățămint politic pen
tru studierea Statutului partidului, 
participarea la alte acțiuni politico- 
educative) — toți ’' cei peste 340 de 
uteciști. în această etapă, organiza
țiile de partid urmăresc cu.titentie 
modul in care acționează ei în ca
drul organizațiilor U.T.C., cum iși 
îndeplinesc sarcinile de producție și 
pe cele politice încredințate, cum se 
comportă în viata colectivului. Pe de 
altă parte, cel puțin de două ori pe 
an. la nivelul organizațiilor de bază 
și al comitetului de partid, se anali
zează modul in care organizațiile de 
partid se ocupă de îndrumarea orga
nizațiilor U.T.C. — o dată pe proble
mele generale ale activității acesto
ra și altă dată in mod special refe
ritor la pregătirea tinerilor pentru 
primirea in partid.

A doua etapă începe în momentul 
în -care se stabilesc nominal cei ce 
urmează a fi discutați in adunările 
generale, cu un semestru înainte, 
pentru a fi primiți în rindurile co
muniștilor. Această etapă are un 
pronunțat caracter individualizat. în 
această perioadă, comuniștii cu ex
periență, „pedagogii cei mai buni" 
se ocupă in amănunt de pregătirea 
tinerilor pentru actul important al 
devenirii lor comuniste. — de la dis
cuții despre prevederile din statut, 
nivelul cunoștințelor profesionale. 

modernizate, cu înaiți parametri calitativi

calitatea lucrărilor executate, disci
plina muticii, capacitatea de a se 
mobiliza pentru a servi mai multe 
mașini, de a perfecționa procesul de 
producție, de a gindi și inova, pină 
la ce cărți citesc, ce preocupări de 
ordin personal sau obștesc au,

— îi primiți în partid, de regulă, 
pe toți, tinerii cuprinși ii) perspec
tivă ? — l-a întrebat. Dumitru Pru
nă, corespondentul „Scînteii" pentru 
județul Gorj, pe tovarășul Victor 
Simionescu, secretarul biroului orga
nizației de bază din cadrul atelieru
lui prelucrări mecanice al Combina
tului de lianți și azbociment Tg. Jiu.

— înainte de a răspunde' la între
barea propriu-zisă, vreau să vă 
spun cine este tinărul pe care l-am 
primit ultima oară in partid. Este 
utecistul Constantin Toma, omul „ce
lor 3 R“, cum ii spunem noi.

Din acest răspuns succint a de
curs altă întrebare : „A fost bine pre
gătit. ?“ Răspunsul, din nou prompt : 
„Despre pregătirea lui vorbesc cel 
mai bine faptele de producție. Pri
mind sarcina să lucreze la o mașină 
de frezat complexă, Constantin Toma 
a realizat, împreună cu alți uteciști, 
economii de materiale și piese 
de schimb în valoare de 350 000 lei. 
Iar in privința pieselor executate — 
calificativul primit a fost întotdeau
na. «de cea mai bună calitate»".

— După, acest' exemplu, să reve
nim la intrebare, tovarășe secretar.

— Nu întotdeauna ii primim pe 
toți, și e normal. Cei înscriși in 
perspectivă nu reprezintă un „plan", 
ci un potențial care, pe parcurs, se 
manifestă cu calitățile si neîmplini- 
rile Iui. Cei mai mulți, prin preo
cuparea biroului organizației de 
bază, prin efortul propriu pe care-1 
fac de a dovedi prin fapte că înțe
leg că a fi comunist înseamnă a-ți 
asuma răspunderi și îndatoriri mai 
mari, evoluează in modul cel mai fi
resc spre primirea, în partid. Alții 
însă — a început să apară o aseme
nea tendință — cred că, odată incluși 
in perspectivă, vor fi automat pri
miți in partid. Cu aceștia muncim 
mai mult, ne ocupăm mai stăruitor 
de pregătirea lor. Am să vă dau un 
exemplu. Un tînăr — nu vă spun nu
mele, fiindcă sînt convins că-și va 
schimba modul de a gindi, poate e 
și lipsa noastră că a putut să gin- 
dească așa — a venit și m-a Între
bat : „Pe mine cînd mă puneți in 
discuție să-mi dați carnetul de par
tid ?“ Pe moment, întrebarea m-a 
descumpănit. Dar apoi i-am spus : 
„Cînd iți vei face datoria exemplar 
in producție; cînd vei înțelege că 
noi așteptăm de la tine nu numai 
să-ți îndeplinești si să-ți depășești 
norma, ci să-i ajuți mai mult și pe 
alții pentru a obține rezultate mai 
bune; cînd vei înțelege să te preo
cupi mai mult de pregătirea profe- I 
sională, de gospodărirea locului de 
muncă, de participarea la viata ob
ștească..." M-am oprit la acest episod 
pentru a arăta că în perioada cit 
se află in perspectivă, prin tot ceea 
ce facem noi, biroul organizației de 
partid din atelier, ceilalți comuniști 
din organizație, încercăm să le de
monstrăm tinerilor că drumul spre 
primirea în partid este deschis nu
mai celor mai buni dintre cei 
buni. Adică celor temeinic pregătiți 
din toate punctele de vedere : politic, 
moral, profesional.

O concluzie cît se poate de fireas
că. Dealtfel despre necesitatea pre
gătirii temeinice, despre toate cr' - 
lalte aspecte pe care le implică r i • 
ca de formare a viitorilor comuni .i. 
despre activitatea ce trebuie desfășu
rată permanent in acest scop de or
ganizațiile de bază, vom relata — 
așa cum am amintit la începutul 
acestui ciclu — in articolele urmă
toare.

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)
puternică a unității și coeziunii în
tregului popor, omogenizarea pe o 
bază nouă a societății noastre so
cialiste. perfecționarea instituțiilor 
democratice, vor deschide noi per
spective participării tuturor oameni
lor muncii la conducerea societății.

„Se poate afirma, precizează to
varășul Nicolae Ceaușescu, că în 
anul 2 000 România va fi o țară 
socialistă multilateral dezvoltată, 
atît din punct de vedere al indus
triei, agriculturii, învățămîntului, 
științei și culturii, cît și al nivelu
lui general de viată și de civili
zație al poporului". Se deschid 
astfel largi perspective trecerii cu 
fermitate la înfăptuirea și la mani
festarea tot mai largă, în societatea 

noastră, a principiilor comuniste 
de repartiție, de muncă și de via
tă. ridicării României pe cple mai 
înalte trepte de progres și civili
zație.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. viitorul nu este 
o problemă de așteptare ; viitorul 
la care aspirăm va fi înfăptuit prin 
muncă rodnică, prin activitatea 
creatoare a întregului popor.

„Să intrăm in noul deceniu al 
dezvoltării libere. socialiste a 
României — a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cu hotărirea 
fermă de a face totul pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
planului pe acest an și a planului 
pe 1985, asigurînd astfel înfăptuirea 
cu succes a celui de-al 7-lea plan 

cincinal și punind o bază trainică 
pentru cel de-al 8-lea plan cinci
nal de. dezvoltare economico-socia- 
lă a României".

VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
întregul popor este ferm hotărît 

să răspundă acestei însufletitoare 
chemări printr-o vastă activitate 
constructivă, prin realizarea inte
grală a programelor de dezvoltare 
economico-socială.. a României în 

prezent și în viitor, programe me
nite. să asigure. prosperitatea patri
ei noastre socialiste și bunăstarea 
întregii națiuni.

„Sînt convins că eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în
tregul nostru popor, in strinsă uni
tate în cadrul Frontului Democrați
ei si Unității Socialiste, a subliniat 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. vor 
înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru". Din această însufletitoare 

chemare se desprinde, pentru în
tregul popor, convingerea fermă că 
in actuala etapă istorică avem 
cu toții inalta răspundere față 
de viitorul copiilor noștri, fată 
de națiunea noastră socialistă, față 
de cauza socialismului și comunis

mului să muncim fără preget, să 
îndeplinim exemplar programele 
stabilite de partid, aceasta fiind 
condiția hotărîtoare a edificării 
unei societăți moderne, dezvoltate 
pe pămintul străbun al patriei.

întreaga noastră națiune întîm- 
pină. într-o atmosferă de înălțător 
patriotism, de muncă rodnică pen
tru continua ridicare a patriei, cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. Aceste momente de o deosebită 
însemnătate pentru noua istorie a 
României conferă muncii și vieții 
poporului nostru semnificații și mai 
profunde, subliniind legătura trai
nică dintre ceea ce -s-a realizat pină 
în prezent, in cei 40 de ani care 
au trecut de la 23 August 1944. și 

ceea ce ne propunem să realizăm. 
în perioada 1986—1990 și, în per-’’ 
spectivă, pină în anul 2000. împli
nirile de azi ale României socia
liste. încrederea intr-un viitor lu
minos, viitorul comunist se înte
meiază pe voința întregului nostru 
popor de a înfăptui neabătut poli
tica partidului, pe convingerea că 
munca tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, în
tr-o unitate de monolit în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie cea mai de preț avuție 
națională, baza tuturor prefacerilor 
revoluționare din societatea noas
tră. factorul hotăritor al progresului 
ei neîncetat.
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EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"
- un impresionant tablou al progresului economiei naționale, al patriei socialiste in cei 40 de ani de viață liberă, socialistă

INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
de peste 100 de ori mai puternică

DINAMICA PRODUCȚIEI 
INDUSTRIALE

Vă vom însofi astăzi în expoziție pe un iti
nerar sui-genefis. Alegerea lui n-a' fost deloc 
ușoară. Motivul ? Sint impresionante atit nu
mărul, cît și complexitatea tehnică a instala
țiilor. mașinilor și utilajelor, a aparaturii elec
tronice, electrotehnice și de automatizare, a 
gamei extrem de variate de produse ale in
dustriilor chimică, metalurgică, practic ale tu
turor ramurilor industriei noastre socialiste, 
foarte multe in premieră și cu nimic mai pre
jos decit realizările de virf pe olan mondial.

Toate aceste produse sugerează, insă, vizi
tatorului o realitate fundamentală : Romania

Industrializarea - opțiune fundamentală 
a politicii partidului

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII ÎN INDUSTRIE

Date sintetice, cu mare forță de sugestie, 
existente in expoziție, ilustrează marile reali
zări in dezvoltarea și modernizarea industriei 
— ramură conducătoare a economiei, prin pro
movarea consecventă de către partidul nostru 
a politicii de industrializare puternică a țării.

• Comparativ cu anul 1945, producția in
dustrială este astăzi de 103 ori mai mare.

• în prezent, producția industrială a anului 
1945 se realizează în numai 4 zile.

• Față de anul 1945, producția a crescut 
de peste 400 de ori în industria construcțiilor 
de mașini, de 1 198 ori în industria chimică, 
de peste 446 ori în industria de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică.

• Industria construcțiilor de mașini asigură, 
în prezent, aproape 90 la sută din necesarul 
de mașini și utilaje pentru realizarea progra
mului de investiții.

Am putea continua enumerarea multor cifre 
și date comparative. Ne oprim insă aici pentru 
a releva că arhitectul acestor mărețe realizări, 
dinamizatorul uriașelor energii creatoare ale 
clasei noastre muncitoare pentru dezvoltarea

înaintare fermă pe calea asigurării 
independenței energetice

Pe un panou citim : ..în deceniul 1981—1990, 
România urmează să devină independentă din 
punct de vedere al combustibilului și energiei”. 
Un obiectiv strategic de largă perspectivă, in- 
drăzneț și mobilizator. Un obiectiv necesar și 
pe deplin realizabil, la care sint chemate să 
răspundă prin faptele lor de muncă puterni
cele detașamente ale minerilor, petroliștilor 
și energetioienilor țării.

în standuri special amenajate, imagini su
gestive, machete, grafice și diagrame ■ relie
fează puternica dezvoltare a bazei de materii 
prime și energetice a țării, acțiune izvorită 
din preocuparea statornică față de prezentul și 
viitorul patriei și căreia secretarul general al 
partidului i-a conferit un caracter prioritar.

Marile eforturi depuse in acest domeniu sint 
reliefate pregnant in expoziție :

• Comparativ cu anul 1945, producția de 
cărbune este astăzi mai mare de peste 25 de 
ori, cea de țiței de 2,8 ori, iar puterea insta
lată în centrale electrice a sporit de 30 ori.

Medităm la cifrele înscrise pe unul dintre 
panouri. Știți cum arăta dotarea tehnică a

Avanposturi ale progresului tehnic

La fiecare 4 minute, de pe benzile de montaj iese un nou tractor

Pentru oricine străbate pavilioanele marii 
expoziții din Capitală este evidentă marea pu
tere de creație a poporului nostru. Panourile 
și exponatele din standurile rezervate auto
matizării și tehnicii de calcul, industriei de 
mașini-unelte, electrotehnică și electronică, in
dustriei construcțiilor de mașini ș.a. — ramuri 
si subramuri de virf ale industriei, cu o con
tribuție hotăritoare la promovarea progresului 
tehnic in întreaga economie — sugerează toc
mai această necontenită ofensivă a spiritului 
novator, revoluționar al muncitorilor, specia
liștilor și cercetătorilor din țara noastră. Rețin 
atenția diversele sisteme de automatizare — 
ele la echipamentul de testare automată la 
aparatura automată si traduetoarcle electroni
ce. 1-102 F, PRAE-1 000, DAF-2 015 sint numai 
citeva exemple din gama variată de calcula
toare realizate in cadrul programului de do
tare a economiei naționale cu mijloace mo
derne de calcul, adoptat din inițiativa tovară
șului Nicolae 'Ceaușescu. Performanțele lor 
le-au impus și peste hotare, fiind solicitate de 
numeroși parteneri externi. Dealtfel, exportul 
de produse ale industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică si electronică — indicator im
portant pentru aprecierea nivelului de compe

dispune astăzi, cînd am- intrat în al cincilea 
deceniu al dezvoltării noastre libere, socialiste, 
de o industrie puternică, modernă, de înaltă 
eficiență. O industrie care a cunoscut un ritm 
de creștere fără precedent și și-a modernizat 
permanent structura producției, prin accentua- * 
rea dezvoltării ramurilor și subramurilor de 
înaltă tehnicitate, îndeosebi in perioada de 
după Congresul al IX-lea al partidului, pe
rioadă in care a avut loc o largă deschidere 
spre nou. spre cele mai noi cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice contemporane.

unei industrii puternice, moderne, este Parti
dul Comunist Român. Ajungem astfel la ade
vărul fundamental scris la loc de frunte . m 
Programul partidului: opțiunea fermă 
pentru industrializarea socialistă a 
țării a fost coordonata esențială a 
concepției privind creșterea econo
mică pe termen lung, singura în mă
sură să asigure înaintarea fermă a 
României pe calea progresului și 
bunăstării.

După Congresul al IX-lea al partidului, care 
a deschis cea mai fertilă epocă de împliniri 
din istoria patriei, strategia industrializării so
cialiste este indisolubil legată de gindirea cu-, 
tezătoare, revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comunistul al cărui nume este În
scris cu litere de aur pe, frontispiciul acestei 
mărețe și înfloritoare epoci.

carierelor și minelor de cărbune în anul 1945? 
Era ca și inexistentă. Așa că ne vedem ne- 
voiți să luăm ca punct de referință anul 1965. 
Față de acest an, acum numărul complexelor 
mecanizate de abataj este de 32 ori mai mare, 
al combinelor de abataj de 14 ori. al excava
toarelor cu rotor de 17 ori. al mașinilor de 
haldal.de 25 de ori. Sint cil're-argument ce în
tregesc imaginea unei ramuri viguroase, cabat- 
terizată de un înalt grad de mecanizare, a că
rei puternică dezvoltare este legată nemijlocit 
de. numele secretarului general al partidului. 
„Minerul de onoare” al țării.

Hartă sistemului energetic național sinteti
zează profundele transformări din domeniul 
energeticii. Cifrele prezentate pe ample pa
nouri sint sugestive :

• în prezent, puterea instalată in centrale 
electrice este de 20 700 MW, față de 3 250 MW 
în anul 1965 și 660 MW în anul 1945.

• Producția de energie electrică a crescut 
în anul 1965, comparativ cu 1945, de 12 ori, 
iar in anul 1984 este de 54 ori mai mare.

titivitate atins, a gradului lor de tehnicitate și 
calitate — a sporit intre 1950 și 1984 de 300 
de ori. .

Să consemnăm 'din multitudinea datelor pre
zentate in expoziție :

• Astăzi, ponderea produselor noi și mo
dernizate in industria de mașini-unelte, elec
trotehnică și electronică a crescut de peste 
14 ori comparativ cu anul 1950.

• Dacă in 1949 șe fabricau doar 17 tipuri ■* 
de rulmenți, in prezent numărul lor a sporit
la 4 600.

• întreprinderile constructoare de mașini în
trețin relații comerciale cu firme din 119 țări.

Cit de uriașă este distanța ce ne desparte 
de realitatea de la care am pornit in urmă cu 
patru decenii ! Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea solemnă comu- 
nă> țara noastră crește astăzi, din 
punct de vedere al producției indus
triale, în numai trei zile și jumătate 
cît creștea în 1945 intr-un an.

Una dintre numeroasele imagini-document, aflate în pavilioanele și standurile 
expoziției, care ilustrează, un adevăr fundamental al epocii inaugurate de cel 
de-al IX-lea Congres : dialogul neîntrerupt al secretarului general al partidului 
cu oamenii muncii, prezența in uzine, pe ogoare, pe șantiere, atunci cind s-au 
pus pietrele de temelie la noi edificii economice sau social-culturale. atunci 
cind s-au luat importante decizii pentru dezvoltarea în continuare a localităților 

și județelor țării

Chimia - ramură de virf a industriei
în spațiul expozițional rezervat industriei 

chimice, pe un mare panou citim : Epoca 
Ceaușescu — perioada cea mai rod
nică a chimiei românești". FaPtele vor
besc de la sine : jn maj pUțjn de o ju
mătate de zi este realizată astăzi în
treaga producție a anului 1945 ; 
chimia deține o pondere de 18 la 
sută din totalul producției industri
ale și de 25 la sută din exportul țării.

Am străbătut in cei 40 de ani ai construcției 
socialiste, cu deosebire in ultimele două decenii, 
etape pe care, în dezvoltarea acestei ramuri de 
virf, alte țări le-au parcurs intr-un timp mult 
mai îndelungat. S-au dezvoltat noi sectoare 
pentru fabricarea de produse noi : cauciucuri 
sintetice, fibre și fire chimice, mase plastice, 
rășini sintetice, îngrășăminte chimice, pesti
cide, lacuri, vopsele, anvelope ș.a. 95 la sută 
dintre tehnologiile aplicate in această ramură, 
in ultimii 15 ani, au fost elaborate in unitățile 
și laboratoarele Institutului central de chimie 
— unitate-etalon a cercetării științifice și in
gineriei tehnologice.

Stăruim asupra, machetelor unor instalații de 
înaltă complexitate destinate fabricării cau
ciucului polibutadienic și poliizoprenic, terpo- 
11 merilor, asupra unor produse absolut necesar ■ 
economiei naționale, > realizate pe baza unor 
tehnologii elaborate sub coordonarea de înal

tă competentă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Dealtfel, lucrările de 
cercetare fundamentală și aplicativă ale tova
rășei Elena Ceaușescu in domeniile polimeri- 
zării stereospecifice a izoprenului, pclimeriză- 
rii anionice. rășinilor de hidrocarburi, elasto- 
merilor terpolimeri, catalizatorilor de polimeri- 
zare, a unor compuși macromoleculari, sinteze
lor unor plastifianți — au astăzi, pe plan mon
dial. valoare de referință, conferă chimiei ro
mânești un înalt prestigiu internațional. Măr
turie stau, bunăoară, complexele chimice reali
zate. pe baza tehnologiilor și cu utilaje româ
nești, in țara noastră și in alte țări.

In anul 40 ai libertății, așa cum se desprinde 
cu pregnanță din această impresionantă expo
ziție, România se înfățișează lumii ca o țară 
socialistă modernă, in plină dezvoltare. Aceas
tă imagine nouă, înfloritoare a țării, genera
toare de optimism profund și legitimă min- 
drie patriotică, ilustrează convingător forța și 
capacitatea creatoare ale poporului nostru, 
care. intr-o strinsă unitate, sub conducerea 
clarvăzătoare a partidului comunist, a parcurs 
in cele patru decenii de viată liberă si. îndeo
sebi. in perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. un drum glorios, de profunde 
transformări revoluționare, de mărețe realizări, 
demonstrind lumii întregi ceea ce reprezintă 
socialisnjul pentru un popor deplin stăpin pe 
destinele sale.

Cristian ANTONESCU 
Giieorqhe IONIȚĂ
Fotografii : Sandu CRISTIAN

DIN PANOURILE
EXPOZIȚIEI

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ a cres
cut în 1965, . comparativ cu anul 1945, 
de 17 ori, iar ÎN 1984 DE 103 ORI.

® în acest an producția de țiței este 
de 13 MILIOANE TONE, față de 4,6 mi
lioane tone în anul 1945.

® Astăzi, producția de oțel a anului 
1945 se realizează în 3 ZILE; la fiecare 
3 secunde se produce o tonă de oțel.

® Industria constructoare de mașini 
asigură 90 LA SUTĂ din necesarul de 
mașini și utilaje pentru programul de 
investiții.

® în prezent, producția de energie 
electrică din anul 1945 se realizează în 
7 ZILE.

® Producția de energie electrică pe 
bază de cărbune a crescut de 163 DE 
ORI, iar în hidrocentrale de 100 DE ORI 
față de anul 1945.

Turboreactorul dublu flux birotor de tipul Spey 512-14 DW, 
produs-etalon ai înaltului nivel de tehnicitate al indus

triei românești

In prezent România produce 4 600 de tipuri de rulmenți 
destinați economiei naționale și exportului

haldal.de
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERARE 
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe secretar general,
Din partea Biroului Politic al S.W.A.P.O., a conducerii, a com

batanților Armatei populare de eliberare a Namibiei, 'precum și 
din partea întregului popor luptător al Namibiei doresc să vă 
adresez salutări revoluționare sincere și frățești dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, guvernului și poporului revoluționar 
român cu acest prilej istoric al celei de-a 40-a aniversări a vic
toriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

S.W.A.P.O., toți patrioții namibieni vă sînt recunoscători pentru 
sprijinul acordat mișcării noastre de Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul frate al României. Sîntem deplin convinși că 
poporul namibian, beneficiind în continuare de un astfel de sprijin 
prin S.W.A.P.O., are victoria deosebit de aproape.

Alăturindu-ne poporului român in sărbătorirea acestui istoric 
eveniment, doresc să reafirm, din partea Comitetului Central al 
S.W.A.P.O. și a poporului namibian supus privațiunilor dar neîn- 
frînt, frățeasca noastră solidaritate.

Vă salut tovarăși.
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia și solidaritatea dintre Republica Socialistă 

România și Namibia !
Lupta continuă — victoria este sigură !

SAM NUJOMA
Președinte al S.W.A.P.O.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele- Republicii Socialiste România
Din partea Comitetului Central Executiv al Consiliului Național 

și a tuturor membrilor Partidului Congresul Poporului Ugandez, vă 
adresez dumneavoastră, Partidului Comunist Român, întregului 
popor al Republicii Socialiste România urările' noastre, de bine cu 
ocazia aniversării revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

MILTON OBOTE
Președinte

CRIS RWAKASIISI
Membru al Comitetului Central Executiv 

al Consiliului Național
al Partidului Congresul Poporului Vgandez, 

Ministru de stat
JOSHUA AKOL

Membru al Comitetului Central Executiv al P.C.P.U. 
și ministru adjunct al transporturilor

RASHID OPYEM
Membru al P.C.P.U.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

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

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU '
Președintele Republicii Socialiste România

Este o reală plăcere pentru mine să Vă adresez cele mai vii si 
călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
din România.

In aceste împrejurări fericite, adresez urări de bunăstare si 
prosperitate pentru poporul dumneavoastră, de întărire a legăturilor 
strînșe de cooperare prietenească și fructuoasă care există între 
cele două țări ale noastre.

Binevoiți să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei 
mele considerații.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

marea Plăcere de a vă transmite. Excelentei Voastre, guvernului 
și poporului român. în numele guvernului si poporului din Mau
ritius si al meu personal, cele mai calde felicitări si cele mai 
sincere urări de bine pentru Excelenta Voastră, o pace durabilă 
și prosperitate pentru poporul dumneavoastră prieten.

S. RAMGOOLAM
Guvernator general al statului Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, tmi 

este plăcut să vă reînnoiesc dumneavoastră, partidului pe care îl 
conduceți si întregului popor român, în numele meu și al tuturor 
militanților Partidului Istiqlal, expresia sentimentelor mele de 
prietenie și considerație.

Salutăm acest eveniment dobîndit prin lupta grea dusă de po
porul român pentru apărarea independenței și recuperarea terito
riilor sale ocupate, precum și pentru, progresul și prosperitatea po
porului român prieten.

Apreciem la justa sa valoare această epopee pe care a reali
zat-o poporul dumneavoastră în scopul cuceririi independenței și 
înaintării pe calea progresului. Partidul Istiqlal. care a condus 
lupta maselor marocane pentru obținerea independenței sale na
ționale, cunoaște foarte bine yaloarea acestor lupte și eforturile 
depuse. între partidele noastre există strînse legături și noi nu 
vom uita niciodată prietenia care vă leagă de liderul nostru Allal 
El Fassi. Pe de altă parte, relațiile de prietenie și respect reciproc 
existente între cele două țări, precum și înțelegerea dumneavoastră 
justă a cauzei palestiniene nu pot decît să întărească voința co
mună în lupta pentru o pace bazată pe respectul independenței/ 
naționale, înțelegerii intre popoare și încetării formelor de vio
lență și de agresiune din raporturile internaționale.

Vă rog să primiți, domnule președinte și drag prieten, expresia 
sincerei noastre prietenii și profundului nostru respect.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general 

al Partidului Istiqlal din Maroc

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării de sub jugul 

fascist, vă adresăm felicitări călduroase și urări de noi victorii în 
edificarea societății socialiste.

Cu sentimente frățești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției sociale și na

ționale, antifasciste și antiimperialiste din România, doresc să vă 
transmit un salut special și urările mele deosebite de pace și prospe
ritate pentru națiunea română.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi expresia deosebitei 
mele considerații și stime. ,

ARTURO FROND1ZI
Președintele Mișcării de Integrare 

și Dezvoltare din Argentina

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului și al Guvernului Republicii Ecuador,. îmi 
este plăcut să transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale cu 
ocazia sărbătorii naționale a poporului român și să vă adresez 
urări de fericire personală, odată cu reînnoirea asigurărilor înaltei 
și distinsei mele considerațiuni.

LEON FABRES CORDERO RIBADENEYRA
Președintele Republicii Ecuador

\ ■ ' •

Excelenței Sale Âțfi
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării tării dumnea

voastră. poporul și Guvernul Bot&wanei mi se alătură în a vă 
transmite dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului po
por român calde felicitări in această zi memorabilă. Este speranța 
mea arzătoare că bunele relații care există atit de fericit intre 
cele două țări și popoare ale noastre vor continua să se dezvolte 
în anii care vor veni.

Cu sinceritate,
QUETT K. J. MASIRE

Președintele Republicii Botswana

Excelenței. Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră, po

porul și Guvernul statului Qatar mi se alătură in a adresa Exce
lenței Voastre, poporului, și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia felicitările noastre calde, precum și cele mai bune urări de 
deplină sănătate și fericire Excelentei Voastre, prosperitate si 
succese continue poporului român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei naționale — solemnă și deosebită sărbă

toare — a Republicii Socialiste România, de care Republica San 
Marino este legată prin relații de sinceră și profundă prietenie, ne 
oferă prilejul de a vă reînnoi. în numele guvernului si poporului 

.iroa.se urări de bunăstare, pace, pros- 
poporul român.
GLORIANA RANOCCHINI
GEORGIO CRESCENTINI

Căpitani regenți

Republicii San Marino, calc 
peritate și progres pentru

GIORDANO BRUNO
•etar de stat pentru afaceri externe 

al Republicii San Marino

REFFI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU Ș

Secretar general al Partidului Comunist Român, A 
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi oferă fe
ricitul prilej de a transmite. în numele poporului ruandez. re
grupat in sînul Mișcării Revoluționare Naționale' pentru Dezvol
tare. și al meu personal, dumneavoastră, precum si poporului român 
prieten cele, mai vii și călduroase felicitări.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința ca excelen
tele relații , de prietenie care există între țările noastre să se întă
rească tot mai mult printr-o cooperare mai activă, in folosul reci
proc al popoarelor noastre.

Doresc, totodată, să reînnoiesc atît dumneavoastră, cit si po
porului român prieten cele mai bune urări de fericire si pros
peritate.

Cu cea mai înaltă considerație.
General-maior HABYARIMANA JUVENAL 

Președinte-fondator al Mișcării Revoluționare 
Naționale pentru Dezvoltare,

Președintele Republicii Ruandeze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, de 

sub jugul fascist și creării statului socialist român, Comitetul Cen
tral al A.K.E.L. și eu personal vă' adresăm dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și poporului român 
calde felicitări și cele mai bune urări de fericire și de mari succese 
în construirea socialismului.

„ EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al A.K.E.L., Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Din partea Congresului Național Indian și din partea mea, vă 

trimit salutările noastre calde cu prilejul Zilei dumneavoastră na
ționale.

Vă doresc dumneavoastră și poporului Republicii ■ Socialiste 
România multă sănătate și prosperitate.

AI dumneavoastră cu sinceritate,
RAJIV GANDHI

Secretar general
al Partidului Congresul Național Indian (I)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

La sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției 
române care a zdrobit fascismul și a deschis o nouă etapă în istoria 
poporului român, drumul socialismului, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unificat din Mexic, adresez călduroase 
felicitări Comitetului Central al Partidului Comunist Român, dum
neavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, întregului popor ro
mân, urări de prosperitate și noi realizări in construcția socialis
mului.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința de a continua în
tărirea relațiilor prietenești dintre cele două popoare și partide in 
lupta comună pentru pace, destindere, încetarea cursei înarmărilor, 
pentru afirmarea mișcării de nealiniere și soluționarea pașnică și 
negociată a conflictelor.

Cu sentimente frățești,
PABLO GOMEZ ALVAREZ

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unificat 
din Mexic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Social Creștin (COPEI) și al nostru perso

nal, primiți, dumneavoastră și poporul român, ceie mai alese senti
mente de simpatie cu prilejul sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări 
a‘victoriei Revoluției din România.

Exprimăm cele mai bune urări pentru prietenia dintre Vene
zuela și brava dumneavoastră țară.

Cu deosebită considerație,
GODOFREDO GONZALES

Președinte
EDUARDO FERNANDEZ

Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte. ,
Folosesc ocazia celei de-a 40-a aniversări a sărbătorii naționale 

a poporului român, cu sentimente inspirate de prietenia înrădăci
nată in tradiția și istoria celor două, popoare ale noastre, pentru 
a exprima Excelenței Voastre și poporului român prieten felicită
rile și urările guvernului și poporului elen. împreună cu urările 
mele personale.

Profitînd de același prilej, aș dori să exprim certitudinea mea 
că între țările noastre colaborarea și contribuția lor sinceră la pace 
pe plan internațional vor constitui întotdeauna un factor de sta
bilitate și progres în regiunea noastră.

ANDREAS G. PAPANDREU
Primul ministru al Greciei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 

onoarea să vă adresez calde felicitări in numele guvernului si po
porului japonez.

îmi exprim convingerea fermă că relațiile dintre tarile noastre 
vor continua să Se dezvolte în avantajul reciproc.

Cu cea mai înaltă considerație și cele mai bune urări de să
nătate.

Al dumneavoastră sincer.
YASUHIRO NAKASONE

‘ •r Primul ministru al Japoniei ș
’ ____________________ ji'l,

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU |
Președintele Republicii Socialiste Romania X

Excelentă,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, 

doresc să vă adresez dumneavoastră si poporului român sincerele 
și bunele urări ale guvernului și poporului Canadei.

Acum 40 de ani, națiunile noastre erau unite în eforturile de 
restabilire a păcii în Europa. Astăzi. în timp ce globul este 
amenințat de confruntarea Est-Vest. noi colaborăm pentru a re
duce tensiunile, prin reafirmarea necesității de continuare a dia
logului între națiuni. împărtășim dorința comună de pace si pros
peritate pentru toți, iar eu sînt încredințat că eforturile noastre 
în folosul stabilității internaționale vor reuși.

Relațiile noastre bilaterale constituie o mărturie a .avantajului 
reciproc, ce se dobindeste prin colaborarea dintre națiuni. în dome
niile efortului economic unii si al dialogului politic ș-au realizat 
multe in acești ani care au trecut. Doresc ivirea unor ocazii apro
piate de întărire 'în continuare a legăturilor dintre Canada si 
România, spre folosul ambelor noastre popoare.

Al dumneavoastră sincer,
JOHN NAPIER TURNER

Prim-ministru al Canadei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, doresc 
să vă exprim,1'în numele Partidului Socialist și al meu personal, 
cele mai calde felicitări dumneavoastră și poporului român. Doresc 
să subliniez, că întărirea raporturilor de prietenie și cooperare, dintre 
cele două partide ale noastre constituie un factor de dialog construc
tiv. Privesc in viitor cu. încredere la dezvoltarea bunelor relații între 
țările si partidele noastre.

Cu cele mai calde salutări și stimă,
MARIO SOARES

fiX ’ Secretar general 'gj
ț : al Partidului Socialist Portughez

RUI MATEUS
Responsabil pentru relații internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc, în numele guvernului și poporului din Barbados, să vă 

adresez dumneavoastră și poporului român cele mai bune urări’ cu 
ocazia Zilei naționale.

J.M.G.M. ADAMS
Prim-ministru al Barbadosului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Primiți cele mai călduroase felicitări din partea Comitetului 

Central al partidului nostru și din partea mea personal, cu ocazia 
celei de-a ,40-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub 
jugul fascist.

Ziua de 23 August 1944 constituie o piatră de hotar în evoluția 
poporului român, pentru construirea unei Românii socialiste inde
pendente.

Partidul nostru și poporul elen, în general, care este legat 
prin relații tradiționale de prietenie de poporul român, apreciază 
prețioasa contribuție a tării dumneavoastră și a Partidului Comu
nist Român la lupta popoarelor europene, a popoarelor întregii 
lumi pentru pace si independentă si. în special, la cauza transfor
mării Balcanilor intr-o zonă denuclearizată și urmărește cu sen
timente de satisfacție și solidaritate cuceririle României in lupta 
sa pentru progres și bunăstare.

Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, vă urăm mult 
succes în opera Partidului Comunist Român, dumneavoastră per
sonal și întregului popor român, pentru făurirea unei vieți noi in 
tara dumneavoastră.

Cu salutări tovărășești,
YANNIS BANIAS

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

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România 
Secretar general al Partidului Comunist Român o

Stimate domnule președinte.
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a sărbătorii naționale a 

poporului român, jubileul zilei în care poporul român a fost eli
berat de sub dominația fascistă, vă rog să primiți felicitările mele 
cele mai calde, pe care vi le adresez dumneavoastră și Partidului 
Comunist Român.

Urez succes continuu în opera de construcție în tara dumnea
voastră, precum și în promovarea cauzei păcii și a cooperării in
ternaționale.

Vom continua cu viu interes legăturile de înțelegere reciprocă, 
de prietenie și cooperare, care există între cele două țări ale 
noastre.

în numele Partidului Muncii din Israel și al meu personal, vă 
adresez salutările noastre cele mai cordiale.

Al dumneavoastră cu sinceritate,
SHIMON PERES

Președintele 
Partidului Muncii din Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării națiunii ro

mâne de fascism. Partidul Cooperatist Britanic vă transmite cele 
mai calde felicitări dumneavoastră și poporului român.

Ne exprimăm convingerea in continua prietenie și cooperare 
dintre țările noastre.

DAVID WISE
Secretar general 

Partidul Cooperatist Britanic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul de Stinga-Comuniștii din Suedia transmite călduroase 
salutări Partidului Comunist Român, cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării României la 23 August 1944. care a deschis 
o nouă eră în istoria milenară a poporului român. Aceasta a con
stituit o măreață victorie in lupta popoarelor pentru eliberare de 
sub fascism.

Acești patruzeci de ani au schimbat in mod radical România, 
dintr-o tară agricolă cu rămășițe feudale, intr-un stat socialist 
industrializat. în același timp. România a început să joace un rol 
tot mai important în problemele mondiale, prin politica sa activă 
de pace, dezarmare și independentă națională. Această luptă îm
potriva cursei înarmărilor nucleare a apropiat și mai mult po
poarele noastre, fapt demonstrat în prezent, cind Suedia găzduiește 
Conferința pentru măsuri de încredere si securitate și pentru dez
armare în Europa,

în actuala situație internațională se impune o mobilizare pentru 
pace mai largă si mai puternică decit oricînd. Trebuie să oprim 
introducerea de noi arme nucleare in Europa și să întoarcem acest 
proces, astfel incit să se deschidă calea dezarmării. Partidul de 
Stinga-Comuniștii luptă pentru o zonă denuclearizată în nord, pen
tru o Europă liberă de arme nucleare și pentru desființarea blocu
rilor militare. în .această luptă, responsabilitatea mișcării munci
torești este de o importanță deosebită. Dacă își activează întregul 
potențial, ea poate juca rolul hotărîtor în mișcarea pentru pace și 
ține echilibrul în favoarea păcii, destinderii și dezarmării-, elibe- 
rînd, prin aceasta, resurse atit de imperios necesare pentru lupta 
împotriva crizei economice si pentru înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale.

Acum patruzeci de ani, popoarele- Europei și ale lumii erau 
angajate în faza finală a luptei antifasciste, pentru eliberarea lor.

In țările colonizate, popoarele se ridicau la luptă pentru a-și 
dobîndi independența. în această luptă au fost obținute multe vic
torii. S-au născut multe state socialiste noi, s-a prăbușit sistemul 
colonial. Totuși, multe popoare trebuie să-și continue lupta de 
eliberare. Omenirea este confruntată cu amenințarea unui holo
caust nuclear. Sărăcia, exploatarea, represiunea și tortura sint larg 
răspîndite in lumea de azi. în lupta comună pentru pace și liber
tate. Partidul de Stinga-Comuniștii dă o înaltă apreciere legătu
rilor sale de solidaritate și colaborare cu Partidul Comunist Român. 
Aceste legături se întăresc continuu și la fel se întăresc și legătu
rile de prietenie dintre popoarele noastre.

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării tării dumnea
voastră adresăm poporului dumneavoastră urările noastre sincere 
de bunăstare și noi progrese în construirea socialismului și pentru 
victoriile noastre comune in apărarea păcii, destinderii și indepen
denței naționale.

LARS WERNER
Președintele Partidului

de Stinga-Comuniștii din Suedia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU x
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul Comunist din Finlanda adresează salutări frățești 
Partidului Comunist Român și poporului român cu ocazia ceiei 
de-a 40-a aniversări a Revoluției naționale, antifasciste și antiim- - perialiste.

Revoluția din August 1944 a marcat începutul unei noi epoci 
în istoria României, realizîndu-se astfel eliberarea națională și 
socială, fapt ce a deschis calea pentru construcția socialistă. Aceasta 
a făcut posibilă industrializarea rapidă a tării, cit și dezvoltarea 
agriculturii, ceea ce a dus la îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de trai ale populației. Totodată, cultura națională a cunoscut un 
rlou avînt în anii dezvoltării socialiste.

România a obținut rezultate importante în diferite domenii ale 
vieții sociale, puțind realiza pași mari pentru a depăși stadiul de 
înapoiere din acea epocă printr-o dezvoltare rapidă, cit si pentru 
a aduce o contribuție importantă la cooperarea pașnică intre po
poare și la pacea mondială.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Finlanda dorește 
Partidului Comunist Român, tuturor oamenilor muncii din Româ
nia. întregului popor succese tot . mai mani și noi cuceriri în munca 
de edificare a socialismului si in lupta pentru pace.

Situația internațională încordată și pericolul unui război nuclear 
fac necesar ca toate forțele progresiste ale națiunilor să depună 
eforturi, să acționeze și să lupte în comun pentru o politică de 
pace, pentru cooperare pașnică între state, pentru salvgardarea 
Păcii si pentru dezarmare. în așa fel incit să poată asigura un 
viitor de pace și securitate intregii umanități,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN FINLANDA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Aus

tria, vă adresez dumneavoastră. Partidului Comunist Român și 
Întregului popor român salutări cordiale cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a răsturnării dictaturii militaro-fasciste, a eliberării și 
pășirii poporului român pe calea dezvoltării democratice și so
cialiste.

In cei 40 de ani poporul român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a infăptuit transformări remarcabile, obținînd pro
grese in toate domeniile vieții economice si sociale.

Cu ocazia acestui eveniment istoric urăm din toată inima co
muniștilor și tuturor oamenilor muncii din România noi succese 
și realizări in construcția socialismului și în lupta comună pentru 
pace.

Trăiască Republica Socialistă România !
Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul austriac !
Trăiască alianța dintre Partidul Comunist Român și Partidul 

Comunist din . Austria pe baza marxism-leninisrnului și a interna
ționalismului proletar !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN AUSTRIA

FRANZ MUHRI
Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției antifasciste 

și antiimperialiste din România transmitem ' Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și poporului 
român cele mai cordiale felicitări și un cald salut de solidaritate 
din partea Comitetului Central al Partidului Comunist German.

Asociem la salutul nostru dorința sinceră ca procesul profund 
de transformări sociale și progresele uriașe pe plan economico- 
social, care au avut loc in Republica Socialistă România in cele 
patru decenii trecute, să fie continuate cu succes.

în condițiile favorabile create de victoria glorioasei armate 
sovietice asupra fascismului hitlerist, Partidul Comunist Român, 
aflat in ilegalitate, a mobilizat acum 40 de ani forțele antifasciste 
din țară și a organizat insurecția armată pentru răsturnarea re
gimului Antonescu, a eliberat poporul român de dictatura fascistă 
și de asuprire, deschizînd astfel o cotitură fundamentală în istoria 
României,

Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare, 
oamenii muncii din Republica Socialistă România au înfăptuit in 
deceniile trecute, prin muncă asiduă, plină de jertfe, transformări 
revoluționare profunde, au edificat România socialistă.

De la întemeierea sa, Republica Socialistă România duce o 
luptă activă pentru colaborare internațională, securitate și pace.

împreună cu dumneavoastră, ne pronunțăm hotărît împotriva 
politicii periculoase de inarmare promovată de cele mai agresive 
forte ale imperialismului și salutăm inițiativele și acțiunile țărilor 
socialiste pentru pace, destindere și progres. Pe baza internațio
nalismului proletar, noi, comuniștii din Republica Federală Germa
nia. ne aflăm, in strinsă solidaritate, alături de Partidul Comunist 
Român și Republica Socialistă România.

La cea de-a 40-a aniversare a revoluției din România 
reafirmăm solidaritatea noastră strinsă cu comuniștii, cu patrioții 
români in lupta lor pentru realizarea sarcinilor de întărire a 
orinduirii socialiste în România șl, in acest fel, a păcii și securității 
pe continentul european.

Cu salutări comuniste,

HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

iroa.se
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di stat a tavarăsiilai Li Man,
președintele ii Pepidare Chineze

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE DINTRE
TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘUL LI XIANNIAN
(Urmare din pag. I)
Chineze sint identice sau foarte apro
piate in ceea ce privește căile și mo
dalitățile de soluționare a principa
lelor probleme care stau in fața .po
poarelor lumii. în acest cadru, ă fost 
reliefată hotărirea celor două țări de 
a intensifica conlucrarea dintre ele 
pe plan internațional, în interesul 
promovării .politicii de pace, inde
pendență și largă cooperare între na
țiuni.

Totodată, a fost exprimată voința 
celor două țări de a face totul pentru 
amplificarea conlucrării bilaterale, 
îndeosebi pe plan economic, in con
diții reciproc avantajoase, prin extin
derea schimburilor comerciale și 
adincirea. cooperării în producție, pe 
baza unor acorduri și înțelegeri pe 
termen lung. în acest scop, s-a ho- 
tărit să fie intensificate negocierile

în mijlocul oamenilor muncii 
de la întreprinderea de mașini grele București

Tovarășul Li Xiannian, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chine
ze, a vizitat, marți dimineața, între
prinderea de mașini grele București 
— una dintre cele mai moderne și 
reprezentative unități ale industriei 
constructoare de mașini din țara 
noastră.

înaltul sol al poporului chinez a 
fost însoțit în această vizită de to
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului. Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, de alte persoane ofi
ciale.

Au participat persoanele oficiale 
chineze care îl însoțesc pe președin
tele Li Xiannian în vizita in țara 
noastră.

Vizita la cunoscuta întreprindere 
bucureșteană a oferit oaspeților chi
nezi prilejul de a cunoaște nemijlo
cit nivelul tehnic atins de industria 
românească constructoare de mașini, 
care realizează astăzi produse de 
mare complexitate, competitive pe 
plan internațional, precum și de a 
examina în mod direct posibilitățile 
pe care aceasta le oferă în direcția 
unei cooperări largi cu R.P. Chineză.

La sosire, președintele R.P. Chine
ze a fost salutat de Petre Preoteasa; 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Emanoil Babici, directorul, 
general al centralei de resort, de re
prezentanți ai conducerii uzinei, de 
numeroși oameni ai muncii, expresie 
a sentimentelor de prietenie dintre 
popoarele român și chinez, a satis
facției față de noul și rodnicul dia
log la nivel inalt româno-chinez.

Directorul întreprinderii, Constan
tin Dumitru, a prezentat evoluția 
uzinei, profilul producției, precum și 
principalii indicatori economici. S-a 
subliniat că întreprinderea este o 
creație a ultimilor ani, fiind reali
zată la indicația expresă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu sprijinul 
său nemijlocit, pentru a răspunde 
unor necesități stringente ale econo
miei noastre naționale de utilaje e- 
nergetice. utilaje pentru industriile 
metalurgică, chimică, a materialelor 
de construcții, precum și pentru cenX 
trale nucleare.

După prezentarea principalelor 
realizări ale întreprinderii, oaspeții 
chinezi au fost invitați să viziteze 
unele sectoare de producție. în secția 
de forjă grea, unde se realizează 
principalele, componente ale turbi
nelor pentru centralele electrice, 
componente ale liniilor de ciment, 
alte subansamble pentru complexele 
utilaje produse de uzină, oaspeții 
chinezi au putut să cunoască presa

Plecarea unor delegații care au participat 
la sărbătorirea zilei de 23 August

Marți au părăsit Capitala delegația 
Republicii Turcia, condusă de Kurt
cepe Alptemucin, viceprim-ministru 
ai guvernului, și delegația Republicii 
Benin, condusă de Pierre Osho, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Revoluției Populare a Be
ninului, secretar general al Adunării 
Naționale Revoluționare, care, la in
vitația Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, au participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă de la’ 23 August 1944.

Simpozionul „Tineretul - factor activ al luptei 
pentru edificarea unei lumi a păcii, mai bune și mai drepte 

pe planeta noastră"
Marți s-au desfășurat la Brașov 

lucrările simpozionului „Tineretul — 
factor activ al luptei pentru edifi
carea unei lumi a păcii, mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră", or
ganizat de Comitetul Central al 
U.T.C., Asociația Tineretului și Stu
denților din România' pentru Națiu
nile Unite și Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii.

în cuvintul său, tovarășul Nicu 
Ceaușescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C. președintele Asociației Tine
retului și Studenților din România 
pentru Națiunile Unite, s-a referit 
pe larg la participarea tinerei gene
rații din România la realizarea obiec
tivelor politicii ■ interne și externe a 
partidului și statului nostru, la preo
cupările actuale și acțiunile între
prinse în vederea pregătirii și mar

dintre ministerele de resort din cele 
două țări, in vederea realizării 
unor înțelegeri care să asigure valo
rificarea deplină a posibilităților pe 
care le oferă economiile in continuă 
dezvoltare ale României si Chinei.

în cadrul convorbirilor s-a relevat 
importanta deosebită a dialogului 
româno-chinez la cel mai înalt nivel, 
care a dat. de fiecare dată, impul
suri hotăritoare dezvoltării raportu
rilor de strinsă conlucrare dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
au contribuit in mod decisiv la ci
mentarea prieteniei tradiționale din
tre ele, la continua apropiere și în
țelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat. și cu această ocazie, in nu
mele conducerii de partid și de stat 
a tării noastre si al său personal, 
calde mulțumiri pentru participarea 

de 12 000 de tone, care forjează lin
gouri de pină la 400 de tone, reali
zare impresionantă a specialiștilor 
uzinei, care atestă gradul inalt de 
dotare a întreprinderii, precum si 
capacitatea specialiștilor români de a 
proiecta utilaje complicate, solici
tate de economia națională.

Președintele Li Xiannian s-a in
teresat de procesele tehnologice, de 
calitatea produselor realizate aici, 
avind cuvinte de înaltă apreciere 
pentru realizările colectivului bucu- 
reștean. Aceeași impresie deosebită a 
produs secția pentru turbine de abur, 
unde a fost prezentată o gamă largă 
de turbine necesare centralelor elec
trice ce vor fi construite in tară. 
Aici au fost înfățișate, de aseme
nea. numeroasele componente ale 
turbinelor care necesită o prelucrare 
de inaltă tehnicitate, realizate din 
aliaje cu calități deosebite si cu o 
mare fiabilitate. A reținut, de ase
menea, atenția strungul de 16 m, 
cu ajutorul căruia se prelucrează 
piese-gigant pentru utilajele ener
getice și metalurgice.

Sintetizind impresiile deosebite din 
timpul vizitei, tovarășul Li Xian
nian a notat în cartea de onoare a 
întreprinderii : „Industria construc
toare de mașini din România a adus 
o importantă contribuție la prosperi
tatea patriei dumneavoastră. Vă do
resc să obțineți succese si mai mari 
în vederea, .stimulării dezvoltării 
multilaterale a operei de construc
ție socialistă".

După vizitarea uzinei, tovarășul 
Li Xiannian si ceilalți oaspeți chi
nezi au fost invitați in sala de con
siliu a uzinei, unde era întrunit.con
siliul oamenilor muncii. Aici, to
varășul Ioniță Năstase. președintele 
consiliului, a înfățișat citeva aspecte 
din activitatea organului de condu
cere colectivă, sarcinile ce revin 
acestuia din indicațiile tovarășului

Depunerea unei
Marți dimineața, tovarășul Li 

Xiannian, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Repu
blicii Populare Chineze, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe. general-colonel 
Vasile Milea, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de membri ai guvernu
lui, de reprezentanți ai unor instituții 
centrale, de alte persoane oficiale.

★
în aceeași zi a părăsit Capitala 

delegația Partidului Socialist Progre
sist din Liban, condusă de Fuad Sal
man, secretar general al partidului, 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a luat 
parte la festivitățile prilejuite de 
marea noastră sărbătoare națională.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de membri ai C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

cării corespunzătoare a Anului Inter
național al Tineretului sub genericul 
„Participare, Dezvoltare, Pace".

în cadrul comunicărilor prezentate 
de participant» la simpozion s-au e- 
vidențipt formele și modalitățile fo
losite de organele și organizațiile 
U.T.C. pentru înfăptuirea hotărîrilor 
de partid și de stat, a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii, cu 
privire la educarea tinerei generații 
in spiritul păcii. înțelegerii și coope
rării între popoare, pentru -creșterea 
contribuției sale Ia soluționarea pro
blemelor majore ale contemporanei
tății. la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

delegației de partid și de stat a R.P. 
Chineze. în frunte cu tovarășul Li 
Xiannian. la marea sărbătoare a po
porului român, pentru vizita de stat 
efectuată în continuare de președin
tele R.P. Chineze, subliniind că a- 
ceasta reprezintă un nou moment 
important in dezvoltarea și adinci
rea continuă a bunelor raporturi de 
prietenie și conlucrare dintre parti
dele. popoarele și țările noastre.

La rindul său. tovarășul Li Xian
nian a adresat cele mai vii mulțumiri 
pentru primirea deosebită și ospita- 

; litatea caldă de care s-a bucurat pe 
timpul șederii în țara noastră, ară- 
tind că aceasta reprezintă o nouă 
expresie a. raporturilor multilaterale, 
prietenești, statornicite între Româ
nia și China.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de de
plină înțelegere și stimă reciprocă.

Nicolae Ceaușescu. răspunderea pe 
care o are în conducerea întreprin
derii. realizarea planului de produc
ție si a exportului, ridicarea calită
ții producției si a eficientei econo
mice. buna gospodărire a fondurilor 
fixe si a mijloacelor circulante, au- 
togestiunea. autoconducerea si auto
finanțarea întregii activități.

La plecare, președintele R. P. Chi
neze a subliniat că este deosebit de 
impresionat de vizită, de primirea 
ce i s-a rezervat si a felicitat cu 
căldură colectivul uzinei pentru 
realizările obținute.

în continuare, șeful statului chinez, 
a făcut o vizită in cartiere noi de 
locuințe ale Capitalei : Berceni. 
Balta Albă. Pantelimon. Moșilor și 
Dorobanți, unde au fost construite 
zeci de mii de apartamente, expre
sie a grijii permanente a partidului 
si statului nostru,, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

în zilele de 24—26 august, tovarășul 
■ Li Xiannian a mai vizitat unități 
economice si sociale în județul Con
stanta.

Vizitînd Canalul Dunăre—Marea 
Neagră, tovarășul Li Xiannian a 
apreciat această măreață construcție 
a României socialiste ca fiind „o lu
crare .grandioasă, ..o. strălucită reali
zare a eroicului popor român. A- 
ceâsta. a subliniat oaspetele, repre
zintă o mare victorie obținută de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in frun
te cu secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

înaltul sol al 'poporului chinez a 
vizitat, de asemenea, întreprinderi 
agricole din județ, precum si sta
țiuni de pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

coroane de flori
Marelui Stat Major, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Hao Jianxiou, Gong 
Dafei, Chen Jie. Tao Siju, Sun 
Honglie. Li Zewang. ambasadorul 
R.P. Chineze la București, alte per
soane oficiale chineze.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Chineze.

După depunerea coroanei de flori 
a fost păstrat un moment de recu
legere.

Cei prezenți au vizitat apoi ro
tonda monumentului.

în atenția automobilîștilor
în zilele de duminică ale lunii 

septembrie, autoturismele proprieta
te personală vor circula, in funcție de 
caracterul par sau Impar al numă
rului de înmatriculare, după cum 
urmează : 2, 16 și 30 septembrie, 
autoturismele cu număr de- înmatri
culare fără sot ; 9 și 23 septembrie, 
autoturismele cu număr de înmatri
culare cu soț.

Septembrie fiind o lună cu con
diții meteorologice schimbătoare, cu 
ceață dimineața și seara in mai mul
te zone din țară și cu precipitații, 
de asemenea cu zile mai scurte și 
nopți mai lungi, este necesar ca cei 
aflați la volan să-și adapteze con
tinuu maniera de conducere a auto
vehiculelor Ia împrejurările oferite 
de starea carosabilului și a vizibili
tății. Prudență deosebită se cere in 
dozarea vitezei și menținerea ei in 
limitele mersului in siguranță al 
autovehiculelor pentru a preveni 
deraparea, ca urmare a slăbirii ade
rentei pneurilor pe solul umed. 
Atenție sporită se recomandă in 
cursul trecerii prin localitățile ru
rale, unde au loc deplasări frecvente 
ale utilajelor agricole, ale numero
șilor bicicliști și pietoni.

Este necesar ca' automobilist» să 
evite pe cit posibil deplasarea după 
lăsarea nopții, cind conducerea auto
vehiculelor devine foarte dificilă 
din cauza întunericului, supunînd 
organismul la eforturi mari.

începătorilor li se recomandă pre
cauție deosebită în efectuarea depla
sărilor, tinînd seama de alternanta 
porțiunilor uscate cu porțiunile ume
de de drum, viteze moderate si evi
tarea parcurgerii unor trasee lungi.

în județul Giurgiu a început recoltarea 
florii-soarelui

Ieri, în județul Giurgiu a început 
recoltarea florii-soarelui. Specialiștii 
au identificat solele cu capitolele 
coapte in care au introdus combine
le. Primele \ suprafețe. însumind 35 
hectare, le-au recoltat mecanizatorii 
de la I.A.S. Mihăilești, iar coopera

Primire la 
primul ministru 

al guvernului
Primul miniștri» al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a primit, 
marți, pe Kurtcepe Alptemucin. vi- 
ceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Turcia, care a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbătoarea 
națională a poporului român. Oaspe
tele a fost însoțit de Yusuf Ozal. 
subsecretar de stat la Organizația, de 
Stat a Planificării.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
evidențiate cu satisfacție bunele re
lații care s-au statornicit și se dez
voltă pe țnultiple planuri intre cele 
două țări, in spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, A 
fost, exprimată hotărirea de a se ac
ționa in continuare pentru sporirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale, pentru realizarea obiectivelor 
stabilite in domeniul cooperării eco
nomice, pentru aprofundarea colabo
rării româno-turce in alte domenii 
de interes comun, pe baze reciproc 
avantajoase.

La primire a participat tovarășul 
loan Avram, viceprim-ministru al 
guvernului.

A fost de fată Nahit Ozgur, amba
sadorul Turciei la București.

★
Oaspetele a avut, de asemenea, 

convorbiri cu loan Avram, viceprim- 
ministru al guvernului, cu membri 
ai conducerii unor ministere.

Cu acest prilej, a fost semnat un 
protocol privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării 
economice și tehnice româno-turce.

Cronica zilei
Marți au avut loc convorbiri între 

Tamara Dobrin. președintele execu
tiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., și Wolfgang Mischnick, 
vicepreședinte al Partidului Liber- 
Democrat din R. F. Germania, pre
ședintele fracțiunii liberale din 
parlamentul vest-german, care face 
o vizită in tara noastră la invitația 
Consiliului Național al. F.D.U.S.

A avut loc un schimb de păreri a- . 
supra stadiului și căilor de extinde
re a relațiilor dintre F.D.U.S. și 
P.L.D.

în aceeași zi. delegația Partidului 
Liber-Democrat din R. F. Germa
nia, condusă de Wolfgang Mischnick, 
a avut o întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe. Stefan Andrei.

Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
dintre România si R.F. Germania și 
s-a efectuat un schimb de păreri in 
legătură cu unele probleme interna
ționale actuale.

La întrevederi a participat amba
sadorul R. F. Germania la București, 
Hartmut Schulze-Boysen.

★
în Capitală a avut loc, marți sea

ra, „Gala filmului vietnamez", orga
nizată cu prilejul celei de-a 39-a ani
versări a Zilei naționale a Republi
cii Socialiste Vietnam, in cadrul că
reia a fost prezentat lung-metrajul 
artistic „Micile stele".

Au luat parte membri ai conduce
rii Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Asociației cineaștilor, 
un numeros public. Au fost prezenți 
Pham Duy Toan. ambasadorul R.S. 
Vietnam la București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Malayeziei — a 27-a 
aniversare a proclamării indepen
denței — marți a avut loc in Capi
tală o manifestare culturală organi
zată de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, în ca
drul căreia au fost prezentate aspec
te ale dezvoltării economice și socia
le din această țară.

Au participat membri -ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Shamsudin Ab
dullah. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Malayeziei la București, ' membri ai 
ambasadei.

★
Sub auspiciile Institutului central 

de fizică și Academiei Republicii 
Socialiste România, la Poiana Brașov 
s-au deschis, marți, cursurile Școlii 
internaționale de fizică sub genericul 
„Fizica atomică și nucleară in inte- 
racția ionilor grei".

La actuala ediție a școlii, ale cărei 
cursuri vor dura pină la 8 septem
brie. cursant» — cercetători și stu- 
denți din țara noastră și din alte țări 
ale lumii — vor audia comunicări 
științifice privind cele mai noi reali
zări în domeniul fizicii atomice și 
nucleare.

Participarea la cursurile și semina- 
riile acestei manifestări, devenită 
tradițională, alături' de specialiști 
din patria noastră, a numeroși pro
fesori din Anglia. Austria, Elveția, 
Franța, R.F. Germania, Japonia. R.P. 
Ungară, S.U.A., Uniunea Sovietică și 
alte țări, reprezintă recunoașterea' 
prestigiului de care se bucură cerce
tarea românească in domeniul fizicii 
nucleare, contribuția acesteia la îm
bogățirea tezaurului cunoașterii uni
versale.

*
„Natura și omul în Carpații româ

nești" se intitulează tradiționalele 
cursuri internaționale de vară care 
s-au deschis la Iași, sub egida Minis
terului Educației și învătămințului 
și Universității „Alexandru loan 
Cuza". Participă specialiști în geogra
fie și, biologie din mai multe țări 
europene. In programul cursurilor, 
care se vor încheia la 9 septembrie, 
figurează simpozioane și conferințe, 
expuneri și dezbateri însoțite de apli
cații practice, excursii de documen
tare in zonele montane din județele 
Neamț și Suceava.

Asemenea manifestări internaționale 
s-au mai desfășurat, in cursul acestei 
vacante de vară, la CIuj-Napoca. pe 
tema „Civilizație românească, civili
zație universală", precum și la Bucu
rești, sub genericul „Cursurile și 
colocviile științifice de limba, litera
tura. istoria și arta . poporului ro
mân".

(Agerpres)

torii de la Dărăști-Ilfov au strins 
producția de pe 6 hectare. Culesul 
florii-soarelui a mai început in alte 
zece unități din județ, printre care 
I.A.S. Prundu. I.A.S. Toporu, C.A.P. 
Slobozia și C.A.P. Malu. (Petre Cris- 
tea, corespondentul „Scînteii").

40 DE ANI DE LA INSURECȚIA NAȚIONALĂ SLOVACĂ
Tovarășului GUSTA V HUSAK

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
31 Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac 
cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc, cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a Insurecției naționale 
slovace.

Insurecția, națională slovacă a avut o contribuție deose
bită la lupta împotriva fascismului, la refacerea statului 
comun al cehilor și slovacilor pe baze democratice și la 
'înfăptuirea transformărilor revoluționare, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.

PRAGA
Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu viu inte

res și se bucură de marile realizări ale poporului ceho
slovac în edificarea societății socialiste dezvoltate.

Ne exprimăm încrederea că acționînd împreună, în spi
ritul hotărîrilor și înțelegerilor la nivel inalt, raporturile 
româno-cehoslovace de prietenie și colaborare se vor ex
tinde și adinei permanent în toate domeniile,- în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei generale a păcii, socialis
mului și colaborării internaționale.

Cu prilejul aniversării Insurecției naționale slovace vă 
adresăm dumneavoastră, dragi tovarăși, întregului popor 
cehoslovac urări de noi și tot mai mari succese in activi
tatea consacrată înfloririi și prosperității Cehoslovaciei 
prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Un eveniment memorabil în viața 
poporului Cehoslovaciei prietene

La 29 august se împlinesc 40 de ani 
de la declanșarea insurecției națio
nale slovace, eveniment de însem
nătate istorică în lupta poporului 
Cehoslovaciei prietene pentru înlătu
rarea dominației fasciste, restabilirea 
unității statale a cehilor și slovacilor 
pe baze democratice, pentru progres 
social. Această eroică acțiune, inspi
rată, pregătită și- condusă, din adîn- 
că clandestinitate, de Partidul Comu
nist a marcat începutul revoluției na
ționale și democratice cehoslovace, 
care avea să-și găsească finalizarea 
în insurecția pragheză și eliberarea, 
la 9 mai 1945, a întregului teritoriu al 
Cehoslovaciei, deschizind calea spre 
transformări înnoitoare în această 
țară.

Rememorarea evenimentelor petre
cute cu patru decenii în urmă în 
Slovacia pune in evidență eroismul 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității progresiste, al tuturor for
țelor patriotice din Cehoslovacia în 
lupta pentru apărarea ființei națio
nale, pentru redobindirea indepen
denței și libertății. încă din primele 
zile de după ocuparea si dezmembra
rea țării de către naziști s-a creat un 
larg front antifascist. Etape de deo
sebită insemnătate în încleștarea cu 
nazismul și agentura sa locală le-au 
constituit formarea, in 1942, a pri
melor brigăzi de partizani și crearea, 
in ilegalitate, a Consiliului național 
slovac, care reunea - pe o platformă 
comună toate forțele patriotice și al 
cărui program politic stabilea ca 
principale obiective eliberarea țării, 
restabilirea unității statale, reorga
nizarea pe baze noi a vieții politice 
și sociale.

La luptele ce s-au desfășurat timp 
de două luni după declanșarea insu
recției au luat parte 50 000 de sol
dați și 20 000 de partizani, provenind 
din păturile sociale cele mai largi. 
Forțele insurecționale și-au extins 
mereu zona de acțiune, au eliberat 
două treimi din teritoriul Slovaciei, 
instaurind puterea comitetelor popu
lare. Drapelul Cehoslovaciei libere 
flutura din nou într-o zonă de 15 000. 
kmp. încadrată de rîurile Nitra și 
Raiciank, de^ Munții Tatra și valea 
riului Orava.

Survenind la numai citeva zile 
după înfăptuirea victorioasă a actu
lui revoluționar de la 23 August 1944 
de la București, care a dus la alătu
rarea României de partea coaliției 
antihitleriste, insurecția națională 
slovacă a contribuit- la adîncirea de
rutei în rîndurile căpeteniilor naziste, 
care se temeau de pierderea unor noi 
și importante poziții strategice. In 
Slovacia au fost trimise formațiuni 
militare naziste de elită. Considera
bila superioritate militară a inami
cului i-a silit, temporar, pe insur
genți să se retragă în munți. Lupta 
lor a continuat in regiunile de mun
te. in văi. în păduri, pină cind tru
pele sovietice și trupele române, îm
preună cu corpul de armată cehoslo
vac format pe teritoriul U.R.S.S., care

Adunare
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la Insurecția națională slovacă, la 
întreprinderea de autoturisme „ARO“, 
din Cimpulung. a avut loc o 
adunare festivă, la care au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid. și de stat, oameni ai muncii 
din această unitate industrială.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de Gheorghe Oancea. prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Cimpu
lung al P.C.R.. primarul orașului.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Nicolae Poterașu, 
secretarul comitetului de partid, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere, și Jan 
Papp, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București. Vorbitorii au eviden
țiat contribuția importantă adusă de 
armata română, alături de armata

Deschiderea
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a Insurecției naționale slovace, 
in Capitală s-a deschis, marți, expo
ziția „Insurecția națională slovacă și 
mesajul ei lăsat popoarelor cehoslo
vace".

Expoziția cuprinde imagini repre- 
zentind principalele momente ale 
insurecției — pregătirea și desfășu
rarea acesteia, precum și participarea 
luptătorilor antifasciști din mai mul
te țări ale lumii, între care și a

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 30, 31 august și 1 septembrie, 
în țară : Vremea se va . încălzi în toa
te regiunile țării. Cerul va fi variabil, 
cu înnorâri mai accentuate spre sfîrși- 
tul intervalului în nord, unde pe 
alocuri vor cădea ploi care vor avea 
și caracter de aversă. Vîntul va suflai 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și .18 
grade, izolat mai coborîte în centrul 
țării, iar maximele între 20 și 30 de 
grade. în primele zile, local, se va pro
duce ceață. în București : Vremea se 
va încălzi. Cerul va fi variabil. Vîntul 

acționau în comun pentru, alungarea 
naziștilor de pe teritoriul Cehoslova
ciei, au făcut joncțiunea cu forțele 
insurgențe.

Luptînd umăr 4® umăr, alături de 
forțele armate sovietice, care au pur
tat greul războiului antihitlerist, de 
ostașii și partizanii cehi și slovaci, 
militarii români au adus o contribu
ție importantă la eliberarea Ceho
slovaciei. La crîncenele încleștări de 
ne teritoriul cehoslovac, armata, ro
mână a fost angajată cu 16 divizii de 
infanterie, cavalerie, vînători de 
munte și alte unități, însumind circa 
250 000 de oameni. în bătăliile purtate 
cu vitejie timp de cinci luni pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, armata ro
mână a forțat pe teritoriul acestei 
țări patru cursuri mari de ană. a es
caladat crestele a zece lanțuri mun
toase si. nătrunzînd în dispozitivul 
inamic pe o adincime de 400 
de kilometri, a eliberat 1 722 de 
localități. între care 31 de ci
reșe. Cele peste 66 000 de mor
minte ale ostașilor și ofițerilor ro
mâni presărate de la Turna pină a- 
proape de Praga stau mărturie glo
rioaselor fapte de vitejie și eroism 
ale armatei noastre, ale tributului 
său de singe în vederea redobîndirii 
libertății de către poporul cehoslo
vac. Singele vărsat în comun pentru 
înfăptuirea acestui țel măreț a ci
mentat pentru totdeauna prietenia 
tradițională dintre poporul român și 
poporul cehoslovac.'Monumentele ri
dicate în zeci de localități pentru a 
cinsti memoria eroilor români, ordi
nele și medaliile cu care guvernul 
cehoslovac a decorat 5 600 de militari 
români sînt grăitoare dovezi ale re
cunoștinței purtate de poporul ceho
slovac pentru contribuția de neuitat 
adusă de armata noastră la elibera
rea sa.

Marcînd un eveniment de impor
tanță istorică în viața întregii țări, 
eliberarea de sub dominația fascistă 
și redobîndirea independenței națio
nale au deschis, în același timp, ca
lea unor ample transformări politice 
și social-economice pe pămintul Ce- 
hoslbvaciei. Sub conducerea Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea din țara prietenă au obținut 
realizări de seamă în toate domeniile 
de activitate. O dezvoltare deosebit 
de puternică a cunoscut industria, 
care realizează în prezent, intr-o sin
gură lună, echivalentul întregii pro
ducții din anul 1948. concomitent cu 
avintul ramurilor de inaltă tehnici
tate. In același timp, modernizarea 
continuă a bazei materiale a agricul
turii cooperatiste a dus la dezvolta
rea tuturor sectoarelor acestei ra
muri. De asemenea, s-au dezvoltat 
știința, cultura, invățămîntul, a cres
cut nivelul general de civilizație al 
întregului popor. în prezent, poporul 
cehoslovac este angajat ferm in 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
celui de-al XVI-lea Congres al P.C. 
din Cehoslovacia, orientate indeosebi

festivă
sovietică și de partizanii cehi și 
slovaci, la eliberarea Cehoslovaciei 
de sub dominația, fascistă, realizările 
remarcabile obținute de țara prietenă 
în construcția societății socialiste 
dezvoltate.

Referindu-se la tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare sta
tornicite intre partidele, țările și po
poarele noastre, vorbitorii au reliefat 
rolul determinant al intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak pentru 
dezvoltarea pe mai departe a bunelor 
raporturi existente între România și 
Cehoslovacia pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural și in 
alte domenii, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

(Agerpres)

unei expoziții
grupului de voluntari românii Sint 
redate aspecte din timpul luptelor 
pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub ocupația Germaniei fasciste, con
tribuția adusă de armata română. 
Expoziția înfățișează, de asemenea, 
realizări ale poporului cehoslovac 
obținute, sub conducerea partidului 
comunist, în ânii edificării socialis
mului.

Prin intermediul unor sugestive 
imagini fotografice este pus în evi

va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 12 și 
15 grade, iar maximele între 26 și 29 
de grade. Dimineața se va produce 
ceață.

t V
15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului
15,30 Emisiune în limba maghiară (par

țial color) O Editorialul emisiunii, 
în întîmpinarea Congresului al 
XTII-lea al P.C.R. © Teleforum
cetățenesc • Teatrul în slujba 
maselor largi ale oamenilor
muncii 

spre dezvoltarea intensivă a econo
miei, extinderea bazei energetice și 
de materii prime și mai buna valo
rificare a acestora, sporirea eficienței 
întregii activități.

în anii făuririi noii orînduiri, rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Cehoslovacia, ducînd mai 
departe tradiția conlucrării și soli
darității dintre cele două popoare, 
dintre forțele lor patriotice, democra
tice și revoluționare, in lupta impo- 
triva asupririi, pentru independență, 
libertate și progres, au fost ridicate 
pe o treaptă nouă, superioară și s-au 
intensificat mereu in cele mai di
verse domenii. Cadrul favorabil și 
stimulativ al acestor relații, reciproc 
avantajoase îl constituie Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală de la 16 august 1968. care a con
sacrat ca temelie a raporturilor reci
proce principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
egalității și întrajutorării tovărășești, 
în acest spirit, Declarația comună 
semnată în 1981 la nivel inalt a sta
bilit un nou și cuprinzător program 
in vederea aprofundării și diversifi
cării conlucrării multilaterale romă- 
no-cehoslovace.

Forța motrice a colaborării dintre 
țările și popoarele noastre o consti
tuie legăturile strinse dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia. In acest con
text. de o importanță hotăritoare 
pentru evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și colaborare 'ro
mâno-cehoslovace s-au dovedit în
tâlnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak, care au imprimat, de fiecare 
dată, un conținut mereu mai bogat 
si au deschis noi perspective rapor
turilor reciproce.

Un ritm înalt de dezvoltare cu
noaște colaborarea în domeniul eco
nomic. Se extind schimburile de bu
nuri materiale, se diversifică acțiu
nile de cooperare în cele mai impor
tante domenii ale economiei națio
nale. Cu bune rezultate se desfășoa
ră, de asemenea, relațiile pe plan 
tehnico-științific și cultural.

Raporturile româno-cehoslovace 
sint întregite de colaborarea pe tărî- 
mul vieții internaționale, în lupta 
pentru apărarea păcii și soluționarea 
problemelor vitale ale contempora
neității, pentru înfăptuirea dezarmă
rii. pentru securitate și cooperare în 
Europa, pentru oprirea agravării si
tuației mondiale și reluarea politicii 
de destindere și înțelegere.

Fără îndoială, dezvoltarea pe mul
tiple planuri a colaborării româno- 
cehoslovace servește intereselor pro
pășirii celor două țări pe calea so
cialismului și comunismului, cauzei 
generale a progresului și păcii pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

AI. CÂMPEANU

dență rolul determinant al dialogului 
româno-cehoslovac la nivel inalt în 
ridicarea pe noi trepte, superioare, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre.

Despre semnificația insurecției a 
vorbit colonel Vilem Sloboda, mem
bru al Comitetului cehoslovac al 
luptătorilor antifasciști.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali și ofițeri, ziariști.

Au luat parte Jan Papp, ambasado
rul Cehoslovaciei la București, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
în țara noastră.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a Insurecției naționale 
slovace, Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste și Comitetul foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului au adresat telegrame de fe
licitare Comitetului Central al Fron
tului Național din Republica Socia
listă Cehoslovacă și, respectiv, Fe
derației cehoslovace a luptătorilor 
antifasciști și Uniunii slovace a 
luptătorilor antifasciști.

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 40 de ani de Istorie nouă (color). 

Reportaj realizat Ia Expoziția 
„Dezvoltarea economică și socia
lă a României"

20,35 Drag mi-e plaiul românesc. Mu
zică populară

20,45 Tara întreagă întîmpină Congre
sul al Xin-lea al Partidului Co
munist Român. Unitatea tuturor 
cetățenilor patriei în jurul parti
dului. al secretarului său general 
— temelia de granit a societății 
noastre

21,00 Film artistic — „Excursie ciuda
tă" (color). Premieră TV. Produc
ție a studiourilor cehoslovace. 
Scenariul și regia : Jiri Hanibal

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului



HIM FKTK MHO! RMLCAW ME POfflBMI ROMAN, 
MUMELOR CONSEME Alt PMSEMNTllW HUI CEAUSESCU 
CONSACRATE ÎMPLINIRII ASPIRAȚIILOR VITALE ALE ÎNTREGII OMENIRI

Presa de peste hotare continuă să acorde 
spații amjile gloriosului jubileu al poporului ro
mân - a 4O-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă — relevînd înalta prețuire a mărețelor 
înfăptuiri ele României socialiste, a vastei acti
vități desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în favoarea păcii și înțelegerii internaționale.

Sînt evidențiate succesele strălucite obținute 
de România in cele patru decenii care au tre
cut de la istoricul act revpluționar de la 23 Au
gust 1944, îndeosebi în perioada de cînd la 
conducerea partidului și statului nostru se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In mod deosebit este subliniată prodigioasa 
personalitate a conducătorului României socia

liste, eforturile neobosite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inițiativele, demersurile și propune
rile sale constructive pentru înlăturarea primej
diei nucleare, salvgardarea păcii, realizarea 
dezarmării, în primul rînd a dezarmării nuclea
re, soluționarea problemelor cardinale ce con
fruntă omenirea, promovarea unor relații largi 
de cooperare între națiuni, făurirea unei lumi, 
mai bune și mai drepte.

Profundă admirație și înaltă apreciere pentru 
realizările României socialiste, pentru activitatea 
prodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu
Declarații ale oaspeților de peste hotare la marea 

sărbătoare a poporului român

România socialistă a întîmpinat 
remarcabilul jubileu cu. importante 
succese in dezvoltarea social-eco- 
nomică. în cele patru decenii care 
au trecut de la actul istoric de la 
23- August 1944, mijloacele fixe in 
economia națională, venitul națio
nal, producția industrială și agri
colă au crescut considerabil, scriu 
ziarul ,,PRAVDA" și agenția 
T.A.S.S., informindu-și cititorii des
pre inaugurarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expoziției 
jubiliare „Dezvoltarea economică și 
socială a României".

Ziarul sovietic „IZVESTIA", în- 
tr-un articol consacrat glorioasei 
sărbători naționale a poporului 
român, subliniază că. in anii con
strucției socialismului, in România 
s-au produs mari schimbări. Țara, 
altădată agrară, s-a transformat 
intr-un stat socialist cu o indus
trie modernă dezvoltată si cu o 
agricultură cooperativizată. Coti
dianul sovietic inserează. în con
tinuare. date privind creșterea 
producției industriale si a -celei 
agricole, a venitului national, sub
liniază realizările obținute în do
meniul construcției de locuințe. A- 
celași ziar a prezentat un reportaj 
însoțit de imagini ale centrelor- e- 
conomice și turistice ale țării 
noastre.

Cotidianul sovietic „KRASNA1A 
ZVEZDA" a subliniat că, in anii 
postbelici, oamenii muncii români, 
sub conducerea partidului comunist, 
au transformat România dintr-o 
tară înapoiată, agrară, intr-un stat 
socialist cu o economie multilate
rală. in continuă dezvoltare.

Arătind că. plini de mindrie. 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
România socialistă fac in aceste zile 
bilanțul realizărilor și stabilesc noi 
obiective, ziarul a inserat numeroa
se date ilustrative despre succesele 
obținute de România.

Expoziția „Dezvoltarea economi
că și socială a României" — se ara
tă in relatarea agenției CI-IINA 
NOUA — inaugurată oficial de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
ilustrează realizările poporului ro
mân. sub conducerea partidului 
comunist, in ultimii 40 de ani. în
deosebi după Congresul al IX-lea 
al partidului, din 1965, Sînt. prezen
tate mii de produse industriale și 
agricole, cum ar fi mașini . grele, 
echi'pament energetic, produse elec
tronice. chimice și avioane. Cifre
le îi informează pe vizitatori că, 
între 1945 și 1984. producția, indus
trială a României a crescut de pes
te 100 de ori. producția agricolă de 
7 ori. iar venitul național de 32 ori. 
Toate acestea — subliniază agen
ția chineză — dovedesc că Româ
nia s-a transformat astăzi dintr-o 
tară agricolă subdezvoltată. într-o 
tară cu o industrie modernă și cu 
o agricultură dezvoltată.

Parada militară și marea demon
strație a oamenilor muncii din 
Capitală.au constituit, de asemenea, 
subiectul unei ample corespondențe 
difuzate de agenția China Nouă, 
care relevă prezenta în tribuna ofi
cială din Piața Aviatorilor ă tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu. Este, de 
asemenea, marcată prezenta in tri
bună a numeroși oaspeți de misie 
hotare. între care conducătorul de
legației de partid si de stat a Repu
blicii Populare Chineze, tovarășul 
Li Xiannian.

je din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea so
lemnă comună consacrată împli
nirii a 40 de ani de la înfăptui
rea actului revoluționar de la 
23 August 1944. Au fost eviden
țiate marile realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, a secretarului său gene
ral. politica externă activă și con
structivă a României, elaborată și 
promovată consecvent de către to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „POLITIKA" din Iugosla
via. sub titlul „Sărbătoare la Bucu
rești", a relatat despre parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii.

Sub titlul „Sărbătoarea Româ
niei", ziarul iugoslav „DNEVNIK" 
publică un articol în care scrie : 
„în dezvoltarea «sa socialistă post
belică. această tară vecină Si 
prietenă a trecut prin mai multe

temporane a României și lo
cuitorilor ei. Tematicii româ
nești i-a fost dedicată și o „Sea-
tă de muzică și idei". în cursul 
căreia au fost evocate atît is
toria pămînturilor străvechi ro
mânești. cit și istoria modernă și 
schimbările radicale intervenite in 
cei 40 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă.

TELEVIZIUNEA MONGOLA a 
difuzat imagini de la parada mili
tară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală : sub ge
nericul „Seara televiziunii româ
ne" s-a prezentat un program in 
care au fost incluse documentarele 
„România și civilizația industrială" 
și „Muzica populară românească". 
De asemenea, a fost difuzat un co
mentariu despre dezvoltarea impe
tuoasă . a României socialiste. în 
speșial după anul 1965. Ziarul 
„UNEN" a consacrat o pagină ma
terialelor dedicate celei de-a 40-a

Ample relatări și comentarii ale presei internaționale

Mijloacele de informare în masă 
iugoslave au relatat pe larg, des
pre sărbătorirea in țara noastră a 
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă si antiimperia- 
listă. TELEVIZIUNEA IUGOSLA
VĂ a transmis aspecte de la para
da militară și demonstrația oame
nilor muncii însoțite de comentarii 
deosebit de elogioase, reluind pasa

etape istorice și dintr-o țară agra
ră s-a transformat intr-o țară in- 
dustrial-agrară.- în 40 de ani. pro
ducția industrială a crescut de pes
te 100 de ori. Succesele României
— se arată — sint. în primul rind, 
legate de numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu". De asemenea
— continuă ziarul — „Româ
nia este cunoscută in lume pentru 
politica sa externă activă și con
structivă, ale cărei principii sînt 
identice cu principiile Cartei 
O.N.U.". „Prietenia Iugoslaviei și 
României este un adevărat exem
plu de bună vecinătate", mențio
nează ziarul.

în continuarea manifestărilor de 
la București cu prilejul marii săr
bători naționale a poporului român, 
„NEUES DEUTSCHLAND", cele
lalte ziare centrale din R. D. Ger
mană. intre care ..BERLINER ZEI- 
TUNG“. „DER MORGEN", au in
format despre parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii din 
București si demonstrațiile oame
nilor.muncii din alte municipii.

De . asemenea, au fost publi
cate ample materiale consacrate 
întîlnirii dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, sub- 
liniindu-se că în cadrul convorbiri
lor a fost reliefată din nou hotă- 
rirea comună a celor două părți de 
a dezvolta, in continuare, relațiile 
de strînsă prietenie și colaborare 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre în toate domeniile, contri
buind prin aceasta și la consolida
rea socialismului și păcii.

POSTURILE DE RADIO SI TE
LEVIZIUNE din R. D. Germană au 
transmis ample comentarii, secven
țe infățișînd parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii, 
precum și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker.

Agenția M.T.I. a consacrat, cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 Au
gust. o relatare despre dezvoltarea 
relațiilor economice româno-unga- 
re. evidențiind rolul important al 
acordurilor comerciale și de coo
perare tehnico-stiintifică ne termen 
lung, ca si eforturile pe care le 
fac cele două țări pentru extin
derea cooperării lor in diferite do
menii.

Sub genericul „România în trecut 
și in prezent". POSTUL DE RADIO 
POLONEZ a transmis emisiuni 
dedicate istoriei și perioadei con-

aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România'.

Sub titlul „Epoca Ceaușescu — 
epoca marilor realizări", cotidianul 
„BANGLADESH OBSERVER" a 
publicat un articol in care subli
niază că alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la conducerea 
României constituie o dată memo
rabilă in istoria contemporană a 
poporului român, aceasta însem
nând recunoașterea prestigioasei 
activități a marelui om de stat care 
și-a dedicat întreaga putere și 
energie cauzei bunăstării poporu
lui român, progresului, păcii. îmbo
gățirii teoriei și practicii construc
ției socialiste.
' TELEVIZIUNEA DIN BANGLA
DESH a prezentat in emisiunile 
sale filmul „România — Ceaușescu 
— Pace".

Sub titlul „O epocă de mari suc
cese". publicația „SOLIDARITY 
UNIVERSELLE" din Franța, care a 
dedicat un număr marii sărbători 
naționale a României socialiste, 
evidențiază marile realizări obținu
te de poporul român în ultimii 20 
de ani.. de cînd destinele patriei 
noastre au 1'ost încredințate tova
rășului Nicolae Ceaușescu — „ilus
tru om de stat, energic, care a con
tribuit la elaborarea politicii inter- 

, ne și externe a țării, la imbogăți- 
J rea tezaurului gindirii și acțiunii 

revoluționare, pasionat și devotat 
pentru mai binele și progresul pa
triei sale".

între marile succese obținute de 
poporul român in anii construcției 
socialiste sint citate „dezvoltarea 
materială și spirituală, transformă
rile sociale ■ și politice, elaborarea 
tezelor reflectînd realitățile istori
ce și sociale ale României, natura 
poporului roman, eliberarea giridi- 
rii de scheme și de dogme, parti
ciparea conștientă a maselor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate"..

„în consecință — se precizează 
— tara și-a,afirmat independenta 
absolută pe plan internațional. Pe 
scena mondială. România oferă o 
imagine de dezvoltare generală a 
țării, a economiei, a culturii sale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
afirmă că rolul,determinant in sta
bilirea obiectivelor imediate și de 
perspectivă revine factorului eco
nomic — de aici și extinderea bazei 
țehnicb-mâteriale".

Prezentând date ilustrative pri
vind dezvoltarea economică a țării, 
publicația relevă că ramurile de 
virf ale economiei au cunoscut o

ascensiune deosebită. între carac
teristicile procesului de dezvoltare 
sint enumerate „progresul tehnic, 
modernizarea permanentă a indus
triei. repartiția armonioasă a for
țelor de producție pe întreg terito
riul național. în agricultură, vaste 
pțograme de irigații, modernizare 
și dezvoltare intensivă stau la baza 
creșterii producției".

„Epoca Ceaușescu — se arată in 
continuare — se remarcă, totodată, 
prin adincirea și lărgirea democra
ției socialiste".

în încheiere, se subliniază că 
„președintele Nicolae Ceaușescu, 
om de gindire creatoare și de acti
vitate neobosită, privește cu opti
mism viitorul, gata să facă totul 
pentru a duce țara sa pe noi culmi 
ale progresului și civilizației", .

Ziarul brazilian „CORREIO BRA- 
SILIENSE" a publicat un amplu 
articol intitulat „Ziua națională a 
României", însoțit de. fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu. Actul 
de la 23 August 1944 — se spune in 
articol — a marcat un moment de 
răscruce in viața poporului român, 
deschizind epoca unor mari prefa
ceri de ordin politic, economic și 
social, epoca cuceririi adevăratei 
independențe naționale. In conti
nuare, sint prezentate pe larg eta
pele parcurse, in cele patru dece
nii. de poporul român pe calea pro
pășirii sale economice.

Articole speciale consacrate 
României, realizărilor obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., au fost publicate, de ase
menea, in ziarele „ULTIMA ORA 
DE BRASILIA" și „JORNAL DE 
BRASILIA", un mare accent punîn- 
du-se pe relevarea acțiunilor de 
promovare a păcii inițiate de șeful 
statului român.

Mijloacele de informare. în masă 
din Zambia au difuzat in aceste 
zile numeroase materiale consacra
te României cu prilejul marii săr
bători a poporului nostru.

Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România poate 
privi în mod justificat cu mindrie, 
la aniversarea sa, avind in vedere 
importantele succese pe care le-a 
dobindit — arată ziarul ..DAILY 
MAIL" din Lusaka. In articol se 
subliniază că relațiile României cu 
celelalte state sînt bazate pe legă
turi puternice de prietenie și res
pect reciproc și că acest lucru este 
în mod limpede manifestat in ra
porturile de cooperare cu Zambia.

Materiale despre România au pu
blicat sau difuzat și ziarul „TIMES 
OF ZAMBIA" și POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE ZAM- 
BIENE.

Săptămânalul spaniol „MUNDO 
OBRERO" a publicat un articol. în
soțit de fotografii, intitulat „40 de 
ani de socialism", în care sint re
levate semnificația națională și in
ternațională a actului istoric de la 
23 August 1944, rolul P.C.R. in în
făptuirea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, profundele prefa
ceri înnoitoare înfăptuite în anii 
construcției socialiste.

Manifestările de la București or
ganizate cu prilejul acestui jubileu 
au fost relatate, de asemenea, de 
ziarele „ABC”, „LA VANGUAR- 
DIA" și „EL NOTICIERO", precum 
și de agenția de presă E.F.E.

Ziarul „LE SOLEIL". din Sene
gal, a evocat succesele obținute de 
poporul român in ultimele patru 
decenii in toate domeniile, activita
tea României pentru menținerea 
păcii și soluționarea conflictelor pe 
calea tratativelor, precum și evolu
ția ascendentă a raporturilor sta
tului nostru cu țările continentului 
african. Se relevă că perioada cea 
mai bogată in împliniri a fost, cea 
de după Congresul al ÎX-lea al 
P.C.R.. de cînd la conducerea parti
dului și statului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Prezenți la marea noastră sărbătoare națională, s-au 
aflat in tribune, cu prilejul marii demonstrații a oa
menilor muncii din Capitală, șefi de state, delegații de 
partid și guvernamentale, precum și reprezentanți ai 
șefilor de state și de guverne din țările socialiste, din 
alte țări prietene, conducători și alți reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncitorești, socialiste, so- 
cial-democrate, ai altor formațiuni politice, delegații 
și persoane oficiale din peste 100 de țări ale lumii.

Această impresionantă reprezentare a ilustrat in 
mod concludent amploarea legăturilor de prietenie și 
colaborare ale partidului și statului nostru, înaltul pres
tigiu internațional al României socialiste, al poporului

român. în cuvinte calde, oaspeți de peste hotare au 
împărtășit reporterilor „Scînteii" sentimentele lor de 
profundă admirație față de realizările remarcabile ale 
poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în perioada care a trecut de la actul istoric de 
la 23 August 1944 și îndeosebi din ultimele două 
decenii, de cînd în fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și deose
bita prețuire față de activitatea prodigioasă a secre
tarului general al partidului, președintele Republicii, 
consacrată împlinirii aspirațiilor de pace, indepen
dență și progres ale tuturor popoarelor.

„Mărețe succese în 
edificarea noii orînduin"

VIACESLAV PAVLOVICI USACIOV, 
prim-vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-română, ad
junct al ministrului învățămintului 
superior și mediu al R.S.F.S.R. :

Oamenii sovietici iau parte eu 
mare respect la marea sărbătoare 
a României socialiste, nutrind cele 
mai calde sentimente prietenești 
față de poporul român. Aceasta 
este pe deplin explicabil. De 
România, de poporul român ne 
leagă multe — comunitatea ideolo
giei marxist-leniniste, telurile co
mune ale construcției socialiste și 
comuniste, slujirea cauzei păcii și 
bunăstării, a progresului.

Noi salutăm marea sărbătoare na
țională a poporului român ca pe o 
sărbătoare apropiată inimilor noas
tre. Insurecția armată de la 23 Au
gust. 1944. intervenită in condițiile 
favorabile ale operației Iasi-Chi- 
șinău. a reprezentat un eveniment 
istoric. Se știe că în luptele purtate 
pe pămintul României împotriva 
forțelor germane fasciste au căzut 
mii de ostași sovietici.

La acest jubileu, poporul român 
se prezintă cu impresionante rea
lizări. Tabloul acestor realizări a 
fost conturat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
Sesiunea solemnă comună a Comi
tetului Central al partidului, Marii 
Adunări Naționale și Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Ce poate fi 
mai concludent decît faptul că. în 
cpmparație cu anul 1945, producția 
industrială a României este acum 
de peste 100 de ori mai mare, că 
agricultura, la rîndul ei, înregis
trează o producție de șapte ori 
•mai ni are 1 Cunoaștem, .cfe .aseme
nea, marile realizări in dezvoltarea 
invățămintului, științei și culturii, 
in celelalte domenii de activitate — 
toate acestea oferind baza creșterii 
continue a nivelului de viață ma
terial și spiritual.

Ne bucură dezvoltarea generală 
pe care o cunosc relațiile de prie
tenie și colaborare sovieto-române. 
în acest sens aș vrea să relev in„ 
seninătatea intîlnirilor la nivel 
înalt și îndeosebi importanța uriașă 
a întîlnirii recente dintre condu
cătorii noștri de partid și de stat, 
tovarășii Konstantin Ustinovici 
Cernenko și Nicolae Ceaușescu, în
țelegerile și hotăririle adoptate 
deschizind noi căi pentru întărirea 
conlucrării prietenești sovieto- 
române.

în numele Asociației de prietenie 
sovieto-română. doresc să transmit 
poporului român cele mai sincere 
și calde felicitări cu prilejul aces
tei mărețe aniversări, noi succese 
in construcția socialistă.

„Demers ferm 
pentru salvgardarea 

intereselor vitale 
ale omenirii"

GIULIO QUERCINI, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian :

îmi face o deosebită plăcere ca, 
folosind acest prilej, să adresez po
porului român prieten, comuniști
lor români felicitările noastre pen
tru realizările dobindite in toate 
domeniile vieții economico-sociale

în cei 40 de ani care au trecut de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă.

O vie satisfacție mi-a produs cu- 
vintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Sesiunea solemnă, 
cuvintare in care se regăsesc teze 
și concepte de importanță vitală 
pentru destinele umanității. Dacă 
ar. fi să mă refer numai la un 
singur aspect, l-aș alege pe cel 
privitor la problema instalării noi
lor rachete nucleare cu rază me
die de acțiune pe continentul nos
tru. In acest sens, propunerile 
României, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu răspund pe deplin aș
teptărilor nu numai ale poporului 
român, dar și ale celorlalte popoa
re europene, ale întregii lumi. Po
zițiile identice sau foarte apro
piate ale României cu cele ale co
muniștilor italieni in această pro
blemă constituie una din explica
țiile existenței unor strinse relații 
de prietenie, colaborare și solida
ritate intre Partidul Comunist Ita
lian și Partidul Comunist Român. 
Dealtfel, in timpul primirii la to
varășul Nicolae Ceaușescu a dele
gațiilor de partid participante la 
festivitățile prilejuite de sărbătoa
rea națională a poporului român, 
am exprimat secretarului general 
al P.C.R. hotărîrea noastră de a 
intensifica eforturile in vederea 
opririi înrăutățirii climatului poli
tic internațional, pentru eliminarea 
pericolului nuclear. De asemenea, 
am dat glas hotăririi P.C.I. de a 
continua dezvoltarea relațiilor din
tre partidele noastre, cu convinge
rea că bunele raporturi dintre 
P.C.I. și P.C.R. slujesc intereselor 
fundamentale ale popoarelor ita
lian și român, cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii internaționale.

„Impresionante izbînzi 
pe calea industrializării" 
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IBRAHIM MONEIM MANSOUR, 
membru al Conducerii Centrale a 
Uniunii Socialiste Sudaneze, minis
trul finanțelor și planificării eco
nomice :

Am fost prezent, la mai multe 
momente care au marcat aniversa
rea victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă. Am vizitat expo
ziția „Dezvoltarea economică Si so
cială a României", am urmărit cu 
deosebit interes cuvîntarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la Se
siunea solemnă consacrată acestui 
jubileu, precum și marea demon
strație a populației clin București. 
Am fost profund impresionat de 
marile realizări dobindite in cele 
patru decenii, la loc de frunte si- 
tuindu-se, cum am putut vedea la 
expoziție, succesele pe calea dez
voltării industriale.

în cuvîntarea rostită, președintele 
Nicolae Ceaușescu. prezentind efor
turile și înfăptuirile acestor patru 
decenii, a trasat, totodată, parame
trii viitoarei dezvoltări a României. 
Pornind de la expoziție, retinind 
obiectivele prioritare in perspectivă 
prezentate de secretarul general al 
P.C.R. și observind în timpul de
monstrației cu cită dragoste si en
tuziasm poporul român urmează 
politica partidului, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ai certitudinea 
că tot ceea ce România si-a propus 
va fi realizat.

Aș adăuga ca un fapt deosebit 
legătura pe care România o are

permanent in vedere intre aspira
țiile propriului popor si cele ale ce
lorlalte popoare. înscriindu-se in
tr-un asemenea cadru, activitatea 
internațională a țării dumnea
voastră. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, consecvența cu care 
militează pentru respectarea in
dependenței și suveranității na
ționale, asigurarea păcii și infăp- 
tuirea dezarmării. lichidarea 
subdezvoltării și promovarea pro
gresului și cooperării in lume se 
bucură de sprijinul nostru, al tu
turor popoarelor.

„Cu perseverență, 
pentru soluționarea 

problemelor stringente 
ale economiei mondiale"

IVAN VELLOSO DA SILVEIRA 
BATALHA, ambasador, șeful Depar
tamentului pentru Europa din Mi
nisterul Relațiilor Externe al Repu
blicii Federative a Braziliei :

Am toate motivele, să fiu foarte 
mulțumit de ocazia ce mi s-a oferit 
de a participa la sărbătoarea na
țională a României. Este pentru a 
doua bară cind mă aflu pe pămin
tul românesc și pot spune că a- 
ceastă ședere a fost in egală mă
sură plăcută și instructivă. Mă re
fer la amabilitatea și căldura gaz
delor, dar mai cu seamă la posibi
litățile de a cunoaște mai bine rea
litățile din țara dumneavoastră. în 
această privință, de un real inte
res pentru noi a 1’ost vizitarea ex
poziției consacrate realizărilor eco
nomice și sociale obținute de 
România in ultimii 40 de ani.

Chiar dacă, ținînd seama de ni
velul schimburilor noastre cu 
România, noi știam dinainte că 
aveți succese semnificative pe ță
ri mul economic, datele de care am 
luat cunoștință . vizitind expoziția 
s-au dovedit foarte utile, intregin- 
du-ne imaginea pe care o aveam 
despre importantul nostru partener 
din Europa răsăriteană. Mi-am în
tărit astfel convingerea că există 
mari posibilități de amplificare a 
relațiilor noastre, nu numai in ce 
privește comerțul, ci și diferitele 
forme de cooperare industrială, in
clusiv pe terțe piețe, ceea ce astâzi 
constituie și o bună ieșire din di
ficultățile derivînd din criza eco
nomică mondială.

Am ascultat cu mult interes cu
vîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea so
lemnă și ne tace plăcere să re
marcăm din nou consecvența și 
principialitatea pozițiilor româ
nești in principalele probleme ale 
vieții internaționale. In multe pri
vințe, pozițiile țărilor noastre co
incid. Am in vedere îndeosebi a- 
precierea în sensul că este impe
rios necesar să fie redusă rata 
înaltă a dobinzilor și să se solu
ționeze prin înțelegere problema 
gravă a datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, acestea fiind 
condiții esențiale ale relansării <?- 
conomice pe plan mondial. Dar, 
desigur. înainte de toate se impune 
problema salvgardării păcii. Și in 
această privință, Brazilia și Româ
nia se al'lă pe poziții asemănă
toare. susținind necesitatea trecerii 
la dezarmare, in special la dezar
mare nucleară.

Opinii consemnate de
D. ȚINU, I. TIMOFTE, 
V. OROS
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Manifestări consacrate marii sărbători naționale a României
Pe diferite meridiane ale globului continuă să se desfășoare mani

festări omagiale consacrate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, 
S. Morcoyescu, transmite : La Bi
blioteca de istorie din Moscova a 
fost deschisă o expoziție de carte 
românească.

La loc de frunte sînt expuse ope
re din gindirea social-politică a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Sînt, de asemenea, prezentate lu
crări privind dezvoltarea ascenden
tă a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Expoziția cuprinde numeroase lu
crări de autori români care abor
dează momente importante din is
toria poporului nostru, de la înce
puturi . pină în zilele noastre.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte N. I. Mohov. prim-vicepre
ședinte al Conducerii Centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
română. reprezentanți ai unor in
stituții culturale, un numeros pu
blic, precum și membri ai Amba
sadei române la Moscova.

De asemenea, în capitala Uniunii 
Sovietice a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură, iar la între
prinderea de plăci prefabricate din 
beton din Moscova a fost deschisă 
expoziția de fotografii „România 
azi", infățișind aspecte din realiză
rile poporului român in edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Sint ilustrate, de aseme

nea. aspecte privind relațiile de 
prietenie româno-sovietice. A fost 
prezentă o delegație a Asociației de 
prietenie româno^sovietică.

SOFIA. — La biblioteca națională 
„Kiril și Metodiu" din Sofia s-a 
inaugurat o expoziție de carte ro
mânească. organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste din Republica Socialistă 
România și Comitetului pentru Cul
tură din R.P. Bulgaria. Expoziția 
cuprinde lucrări din domeniile ști
ințelor sociale, economiei, istoriei, 
științei și tehnicii, beletristicii cla
sice și contemporane, artei.

La loc de frunte sint prezen
tate opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, lucrări științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite s-au evo
cat realizările obținute de poporul 
nostru în anii construcției socialis
te in toate domeniile de activitate, 
relațiile de strînsă prietenie și co
laborare multilaterală dintre cele 
două țări și popoare.

Au participat Milen Marinov, vi
cepreședinte al Comitetului pentru 
Cultură, Liuben Vasiliev, vicepre
ședinte al Comitetului național pen
tru carte și presă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură.

HAVANA. — Tn saloanele Am
basadei române din Havana a fost 
organizată o recepție, la care au 
participat Osmany Cienfuegos, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Cuba, 
membru al Consiliului de Stat, vi
cepreședinte al Consiliului dc Mi
niștri, Jose Ramon Fernandez Ai- 
varez, membru supleant al Biroului 
Politic , al C.C, al P.C. din Cuba, 
membru al Consiliului de Stat, vi
cepreședinte al' Consiliului de Mi
niștri. Antonio Esquivel, membru 
al C.C. al P.C.C.. Isidoro Malmier- 
ca. membru al C.C. al P.C.C.. mi
nistrul relațiilor externe, alte per
soane oficiale. reprezentanți ai 
unor organizații obștești, de cultu
ră și economice. Au fost prezenți 
membri ai corpului diplomatic, 
ziariști.

BONN. — La recepția oferită la 
Ambasada română,din R.F.G. au 
participat Philipp Jenninger. mi
nistru de stat la cancelaria fede
rală. Jurgen Ruhfus. ministru de 
stat la M.A.E., generalul Wolfgang 
Altenburg, inspectorul general al 
Bundeswehrului, Herbert Mies, 
președintele Partidului Comunist 
German. Wolfgang Roth, vicepre
ședintele fracțiunii P.S.D. in Bun
destag. înalti funcționari, repre
zentanți ai unor firme comerciale 
Si industriale.

WASHINGTON-, — La Universi
tatea Georgetown, din Washington, 
a fost deschisă o expoziție de fo

tografii prezentind imagini din 
România socialistă. Expoziția este 
vizitată zilnic de un mare număr 
de cadre didactice și studenți.

De asemenea. la universitățile 
Columbus (Ohio). Chicago (Illinois) 
și la Boston College (Massachu
setts) au lost deschise expoziții de 
fotografii și de carte românească.

La Universitatea din California, 
iri fața profesorilor și studenților, a 
fost prezentată o expunere privind 
realizările obținute in toate dome
niile de poporul român, politica ex
ternă de pace și largă cooperare 
promovată de România sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

AMMAN — La recepția oferită 
de Ambasada României de la 
Amman au participat Ahmed El- 
Laouzi, președintele Senatului, mi
niștri. alte oficialități iordaniene. 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la Amman, oameni de afa
ceri. oameni de cultură si artă, 

în localitatea iordaniană Za.rka a 
fost organizată o seară culturală 
românească, ce a cuprins vernisa
jul expoziției „Momente din lupta 
poporului român pentru libertate și 
unitate națională" și prezentarea 
unui program de filme documen
tare.

BAGDAD — La Centrul cultural 
al Ministerului Petrolului din 
Bagdad a avut loc o adunare fes
tivă. organizată sub auspiciile 
Uniupii asociațiilor de prietenie cu 
popoarele lumii.

Adunarea a fost deschisă de 
Abdul Fattah Mohammed Amin, 
președintele uniunii. Au fost pre
zenți reprezentanți ai unor organi
zații de masă și obștești, ai unor 
instituții centrale, diplomați. zia
riști. precum și un numeros public.

A avut loc vernisajul expoziției 
documentare de fotografii „Româ
nia. 40 de ani de împliniri" și a 
fost prezentat filmul documentar 
„România, imagini contemporane".

TEL AVIV — Ambasada țării 
noastre in Israel a oferit o recep
ție cu prilejul marii sărbători a 
poporului român.

Au participat Shimon Peres, pre
ședintele Partidului Muncii. Însăr
cinat cu misiunea constituirii unui 
nou guvern, Haim Bar Lev. secre
tar general al Partidului Muncii, 
Meir Vilner. secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Israel. Victor Shemtov. secretar 
genera] al partidului Mapam, 
miniștri și deputați. alte oficialități 
israeliene. șefi ai misiunilor diplo
matice. oameni de cultură si artă.

Manifestări similare au avut loc 
în diferite alte țări ale lumii : la 
Praga. Bratislava și la Ottawa — 
gale ale filmului românesc ; la San 
Jose (Costa Rica) — o conferință 
de presă ; la Stockholm, la Caii 
(Columbia), la Osaka (Japonia) — 
manifestări festive ; la Oslo și Ca
racas — recepții la ambasadele 
țării noastre.

Ședință festivă cu prilejul 
aniversării insurecției
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PRAGA 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării a 40 de ani de la 
Insurecția națională slovacă. la 
Banska Bistrica a avut loc o ședin
ță solemnă comună a C.C. al P.C. 
din Slovacia, a C.C. al Frontului Na
țional al R.S.S.. a Consiliului Na
țional Slovac și a guvernului R.S. 
Slovace. Au participat Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, alti conducători de 
partid si de stal din Cehoslovacia.

Despre semnificația Insurecției 
naționale slovace a vorbit Jozef 
Lenart, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, președintele Frontului 
National al R.S. Slovace, transmite 
agenția C.T.K.

Realizări ale economiei 
R. P. Polone

. VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
care a analizat situația economică a 
țării. După cum informează agenția 
P.A.P.. s-a constatat că in ultimele 
șapte luni îndeplinirea planului de 
stat s-a desfășurat, in ansamblu, cu 
succes. Crește productivitatea mun
cii, se înregistrează mutații pozitive 
în structura producției, sporesc; li
vrările pe piața internă și la export. 
Este de așteptat ca recolta șă fie 
superioară celei din anul trecut.

Consta'tînd unele minusuri, printre 
care depășirea nivelului prevăzut de 
plan pentru lucrările de investiții și 
insuficienta creștere a exportului 
spre țările capitaliste, guvernul a În
sărcinat miniștrii de resort să ia ma
suri corespunzătoare pentru înlătu
rarea acestor deficiențe.

Necesitatea transferului de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare

— relevată la reuniunea de la Bogota
BOGOTA 28 (Agerpres). — Prima 

reuniune regională din țările latino- 
americane și caraibiene asupra pa
trimoniului industrial și-a început 
lucrările la Bogota — informează a- 
genția I.P.S. Delegați din peste 20 de 
state, precum și reprezentanți ai u- 
nor organisme internaționale anali
zează probleme privind transferul de 
tehnologie spre țările in curs de 
dezvoltare, căile de impulsionare a 
activității lor industriale, ca factor 
indispensabil al realizării programe
lor naționale de progres economic si 
social.

în cuvîntul inaugural, ministrul 
relațiilor externe al Columbiei. Au
gusto. Ramirez Ocampo, a subliniat 
necesitatea unui transfer efgctiv de 
tehnologie dinspre Nord spre Sud, 
ca o modalitate importantă de asi
gurare a înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economică ale statelor 
„lumii a treia". El a subliniat că 
țara sa acordă o mare importanță 
realizării unei ordini tehnologice 
echitabile — componentă de bază a 
unei noi alcătuiri a raporturilor eco
nomice internaționale.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzării din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMP’RESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—6’6. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360

Capital%25c4%2583.au

