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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 29 august, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat un RAPORT PRIVIND ÎN
DEPLINIREA CONSUMURILOR NORMA
TE DE MATERII PRIME, MATERIALE, COM
BUSTIBILI, ENERGIE ELECTRICĂ SI NOR
MATIVELOR DE VALORIFICARE’, ÎN SE
MESTRUL I 1984. Raportul subliniază că, 
în această perioadă, au fost intensificate 
acțiunile pentru gospodărirea judicioasă 
a resurselor de materii prime și energe
tice, pentru asigurarea unui regim riguros 
de economii, pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate, în acest sens, de secretarul gene
ral al partidului în cadrul analizelor pe 
ministere desfășurate in primul semestru 
al acestui an, în raport se relevă că, în 
comparație cu consumurile specifice înre
gistrate în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, în primul semestru al anului 
curent, pe ansamblul industriei, s-au ob
ținut reduceri de consumuri, ceea ce a 
asigurat însemnate economii materiale și 
energetice și a influențat favorabil, într-o 
serie de ramuri, cheltuielile de producție.

Comitetul Politic Executiv a cerut guver
nului, organelor centrale de sinteză, minis
terelor economice, unităților de producție 
ca, în lunile ce au mai rămas din acest an, 
să desfășoare acțiuni energice pentru 
recuperarea răminerilor în urmă care s-au 
manifestat în primul semestru în unele 
sectoare de activitate și pentru respecta
rea consumurilor stabilite și chiar dimi
nuarea lor în continuare — considerînd ca 
minime nivelurile de reducere prevăzute 
în plan și în -programele speciale. S-a 
indicat, de asemenea, să se ia măsuri 
ferme pentru creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime și materialelor, 
pentru încadrarea strictă a fiecărui produs 
in consumurile planificate. S-a cerut să se 
acționeze în continuare pentru îmbunătă
țirea normelor de consum — în condițiile 
respectării stricte a prevederilor privitoare 
la calitatea produselor —, să fie extinse 
acțiunile privind recuperarea și refolosirea 
materialelor și a energiei, folosirea mai 
largă a înlocuitorilor, utilizarea corespun
zătoare a tuturor resurselor materiale 
existente în economia noastră. S-a subli
niat că rezultatele bune obținute în primul 
semestru de unitățile fruntașe demon
strează existența unor mari posibilități de 
reducere a consumurilor — și s-a cerut ca, 
în spiritul analizelor efectuate, să se treacă 
cu mai multă operativitate și fermitate la 
aplicarea măsurilor stabilite în acest 
domeniu.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, RAPORTUL PRIVIND UTILIZA
REA MAȘINILOR, UTILAJELOR Șl INSTA
LAȚIILOR DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII 
Șl TRANSPORTURI ÎN SEMESTRUL I 1984. 
Analiza a scos în evidență faptul că, ac- 
ționînd în spiritul orientărilor și indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, colec
tivele unor unități dintr-o serie de ramuri 
ale economiei naționale au obținut, în 
semestrul I 1984, unele rezultate pozitive 
în utilizarea mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, deși nu peste tot a fost realizat 
integral nivelul planificat. Pornind de la 
aceasta, Comitetul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor să ia toate măsurile pentru 
a asigura, în semestrul II al acestui an, 
creșterea substanțială a indicilor de utili
zare a mașinilor, a instalațiilor din toate 
ramurile economiei naționale. Totodată, 
ținînd seama de numărul încă ridicat al 
mașinilor și utilajelor nefolosite, s-a stabi
lit ca, în cursul trimestrului IV, să se clari
fice complet situația acestora, astfel încît 
în anul 1985 toate aceste mașini și utilaje 
să fie introduse în circuitul productiv și 
folosite la întreaga lor capacitate. S-a 
subliniat că prin folosirea corespunzătoare 
a capacităților de producție existente 
poate fi obținut un important spor de pro
ducție și s-a cerut ministerelor, centrale
lor industriale și tuturor unităților produc
tive să asigure, printr-o bună organizare a 
muncii și a proceselor tehnologice, prin 
întărirea ordinii și disciplinei, creșterea 
continuă a indicilor de utilizare a tuturor 
mașinilor și instalațiilor din toate sectoa
rele de activitate.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut RA
PORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN IN
DUSTRIA REPUBLICANĂ, CONSTRUCȚII- 

MONTAJ Șl TRANSPORTURI, ÎN SEMES
TRUL I 1984. A fost relevat faptul că, da
torită măsurilor întreprinse în primele șase 
luni ale anului, s-au înregistrat — față de 
perioada corespunzătoare a anului trecut 
— creșteri ale productivității muncii în a- 
proape toate ramurile economiei naționa
le. în acest sens, s-a arătat că întregul 
spor de producție-marfă, realizat față de 
semestrul I 1983, pe ansamblul industriei 
republicane, a fost obținut pe seama spo
ririi productivității muncii.

Totodată, s-a apreciat că, în acest do
meniu au continuat să se manifeste o se
rie de lipsuri, care au făcut ca planul spo
ririi productivității muncii, pe primul se
mestru al anului, să nu fie în întregime 
realizat. Criticind această stare de lucruri, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministe
relor, centralelor și întreprinderilor să asi
gure toate condițiile pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor cuprinse în Progra
mul privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii. Aceasta impune să 
se acționeze, în continuare, cu mai multă 
hotărîre pentru folosirea largă a tehnolo
giilor moderne, îmbunătățirea structurilor 
de producție prin sporirea, în ritm susținut, 
a sortimentelor cu un înalt grad de teh
nicitate, extinderea mecanizării și automa
tizării proceselor de fabricație, utilizarea 
eficientă a tuturor capacităților, întărirea 
ordinii și disciplinei, aplicarea mai fermă 
și generalizarea acordului global, folosirea 
deplină a timpului de lucru, ridicarea ca
lificării și perfecționarea pregătirii profe
sionale a întregului personal muncitor.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut RAPORTUL PRIVIND ÎNDEPLI
NIREA PLANULUI COSTURILOR DE PRO
DUCȚIE ÎN INDUSTRIE, PE PRIMUL SE
MESTRU AL ACESTUI AN. S-a apreciat 
că, față de semestrul I al anului 1983, în 
perioada 1 ianuarie-30 iunie 1984, în in
dustria republicană, majoritatea ministe
relor și cea mai mare parte a județelor 
au obținut economii atît Ia cheltuielile to
tale, cît și la cele materiale. S-a constatat 
însă că, în prima jumătate a acestui an, 
pe ansamblul industriei republicane, nive
lul planificat al costurilor de producție n-a 
fost realizat. Pornind de la această situa
ție, Comitetul Politic Executiv a cerut ca, 
și în acest domeniu deosebit de important 
al activității economice, ministerele, cen
tralele și unitățile industriale, organele de 
partid și de stat să ia măsuri hotărîte care 
să asigure, în lunile următoare, reducerea 
mai accentuată a cheltuielilor de produc
ție, încît, pînă la sfîrșitul anului, să se asi
gure, în toate ramurile și în toate între
prinderile, intrarea în normal și încadra
rea în prevederile stabilite privind redu
cerea costurilor de producție.

Comitetul Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, RAPORTUL PRIVIND REALIZA
REA BUGETULUI DE STAT, A PLANULUI 
FINANCIAR CENTRALIZAT Șl A CELOR
LALTE PLANURI FINANCIARE PE SEMES
TRUL I 1984, PRECUM SI MĂSURILE 
PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A 
INDICATORILOR FINANCIARI PE ÎN
TREGUL AN. S-a apreciat că în această 
perioadă s-au obținut, în continuare, o se
rie de rezultate pozitive în realizarea bu
getului de stat și a planului financiar cen
tralizat, ceea ce a permis desfășurarea în 
bune condiții a finanțării obiectivelor și 
sarcinilor prevăzute în plan. Totodată, s-au 
manifestat unele neajunsuri, atît în ce pri
vește realizarea integrală a unor surse de 
venituri, cît și în utilizarea fondurilor pre
văzute, îndeosebi pe seama nerealizării 
investițiilor și a exportului. S-a cerut gu
vernului, Ministerului Finanțelor și organe
lor financiar-bancare să exercite un con
trol permanent și riguros asupra modului 
de execuție a indicatorilor prevăzuți în bu
getul de venituri și cheltuieli, să acționeze 
pentru aplicarea unui regim sever de eco
nomii în toate domeniile, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în utilizarea fonduri
lor, astfel încît și în acest domeniu să se 
obțină, pînă la sfîrșitul anului, o îmbună
tățire radicală a activității.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA PONDEREA 
ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT IN CHELTU
IELILE MATERIALE DE PRODUCȚIE. în le
gătură cu aceste probleme s-a subliniat 
că, pe total, s-a obținut o anumită redu
cere a cheltuielilor de transport. Cu toate 
acestea insă, ponderea cheltuielilor de 
transport, pe ansamblu, se menține încă 
la un nivel ridicat — ceea ce impune ca 
atît în cadrul ministerului de resort, cît și 
în celelalte ramuri și sectoare de activita

Marcind un nou și important moment 

in dezvoltarea și adâncirea bunelor raporturi 

de prietenie și colaborare romăno-chineze

S-A ÎNCHEIAT VIZITA DE STAT 
A TOVARĂȘULUI LI XIANNIAN

te să se acționeze cu fermitate pentru re
ducerea acestor cheltuieli. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit să se întocmească 
un studiu temeinic care să cuprindă 
măsuri concrete pentru reducerea sub
stanțială, încă din acest an și în planul pe 
1985, a ponderii cheltuielilor de transport 
în totalul cheltuielilor materiale de pro
ducție.

în continuarea ședinței a fost prezentat 
RAPORTUL PRIVIND PARTICIPAREA DELE
GAȚIILOR DE PESTE HOTARE LA MANI
FESTĂRILE ORGANIZATE CU PRILEJUL 
CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A REVOLU
ȚIEI DE ELIBERARE SOCIALĂ SI NAȚIO
NALĂ, ANTIFASCISTĂ SI ANTIIMPERIA- 
LISTA.

S-a subliniat că acest Eveniment deo
sebit de important din viața poporului 
nostru — la care au participat 158 de de
legații din 112 țări, de partid și de stat, 
guvernamentale, ale partidelor comuniste, 
socialiste, social-democrate și altor for
mațiuni politice și mișcări de elibera
re națională — a constituit o vie ilustra
re a înaltului prestigiu de care se bucură 
pe arena mondială România socialistă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a bune
lor raporturi de prietenie și colabora
re ale partidului și statului nostru cu 
toate țările lumii, indiferent de orîndui- 
rea lor socială, cu partidele comuniste și 
muncitorești, alte partide și formațiuni po
litice democratice de pe toate continen
tele.

Comitetul Politic Executiv a adresat, și 
în acest cadru, cele mai calde mulțumiri 
tuturor oaspeților noștri Ia marea sărbă
toare națională, precum și șefilor de state, 
guverne și partide care au trimis repre
zentanți și delegații Ia manifestările prile
juite de cea de-a 40-a aniversare a înfăp
tuirii actului istoric de la 23 August 1944.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere întîlnirilor și convorbirilor 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, precum și ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nostru- 
le-au avut cu șefi de state, cu prim-miniș- 
tri și viceprim-miniștri, cu conducătorii 
delegațiilor țărilor socialiste, precum și cu 
conducătorii tuturor «delegațiilor partici
pante. în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită s-a acordat problemelor privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, îndeosebi 
a schimburilor comerciale și cooperării 
economice, identificîndu-se noi posibilități 
pentru lărgirea colaborării in toate sec
toarele, corespunzător stadiului înalt de 
dezvoltare a economiei noastre naționale, 
creșterii competitivității produselor ro
mânești pe piața externă. Pornind de la 
înțelegerile și acordurile convenite, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit ca, în cel 
mai scurt timp, să fie elaborate programe 
de măsuri în vederea concretizării și reali
zării în practică a celor stabilite în cadrul 
întîlnirilor și convorbirilor care au avut loc 
cu acest prilej.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o INFORMARE 
ASUPRA VIZITEI DE STAT EFECTUATE ÎN 
ȚARA NOASTRĂ DE TOVARĂȘUL LI 
XIANNIAN, MEMBRU AL COMITETULUI 
PERMANENT AL BIROULUI POLITIC AL 
C.C. al P.C. CHINEZ, PREȘEDINTELE RE
PUBLICII POPULARE CHINEZE.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian, 
care se înscriu, prin rezultatele lor rodni
ce, ca o nouă contribuție de seamă la în
tărirea prieteniei și conlucrării dintre țări
le, partidele și popoarele noastre, la cauza 
generală a socialismului și păcii.

S-a subliniat că vizita și convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej au pus, 
încă o dată, în evidență importanța deo
sebită și rolul esențial al întîlnirilor la ni
vel înalt în dezvoltarea relațiilor româno- 
chineze, ele dînd de fiecare dată noi și 
puternice impulsuri acestor bune raporturi, 
cu vechi și frumoase tradiții.

A fost reliefat, cu satisfacție, faptul că 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian 
au reafirmat hotărîrea comună de a face 
totul pentru ca nivelul acestor relații să 
crească necontenit, în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei destin
derii, înțelegerii și colaborării în lume.

Comitetul Politic Executiv a subliniat im
portanța înțelegerilor convenite în cadrul 
convorbirilor privind extinderea și intensi
ficarea conlucrării dintre Republica Socia- 

(Continuare in pag. a V-a)

Miercuri.' 29 august, s-a încheiat 
vizita de .stat, ne care a efectuat-o 
în tara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al: Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Li Xian
nian. membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, președintele Republi
cii Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ve
nit la reședința oficială rezervată 
înaltului oaspete chinez pentru a-și 
lua rămas bun de la tovarășul Li 
Xiannian.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

în salonul reședinței oficiale a 
avut loc o scurtă convorbire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul L) Xiannian și-au mani
festat satisfacția deplină, pentru re
zultatele noului dialog româno-chi- 
nez la nivel Înalt. pentru .schimbul, 
fructuos de păreri avut în aceste 
zile in probleme bilaterale si inter
naționale de interes comun. A fost 
exprimată convingerea că vizita re
prezintă un nou moment important 
în bogata cronică a relațiilor tradi
ționale de prietenie si colaborare 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre, o contribuție de. seamă la 
cauza păcii si colaborării internațio
nale.

Tovarășul Li Xiannian a mulțumit 
Încă o dată pentru invitația de a 
efectua o vizită de stat în tara noas
tră. pentru calda ospitalitate cu care 
a fost înconjurat, avînd cuvinte de 
aleasă apreciere pentru înfăptuirile 
remarcabile ale poporului nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân si a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In nu
mele conducerii de partid si de stat 
a R. P. Chineze, au fost adresate 
tovarășului Nicolae Ceausescu cele 
mai calde urări de sănătate si de 
noi succese în activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășoară în 
fruntea partidului si statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
multamit si a rugat să se transmită 
conducerii de partid si de stat a 
R. P. Chineze un cald salut priete
nesc si cele mai bune urări de noi 
victorii poporului chinez in con
strucția socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat rămas bun de la persoanele 
oficiale care l-au insotit ne pre
ședintele Republicii Populare Chine
ze în vizita de stat în tara noastră.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășul Li Xiannian 
si-au strâns mîinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat cu multă căldură.

De Ia reședința oficială, oaspeții 
chinezi si persoanele oficiale româ

ne care i-au Însotit s-au îndreptat 
spre aeroportul Otopeni. împodobit 
sărbătorește.

Pe mari pancarte erau Înscrise. In 
limbile română și chineză, urările : 
..Să se dezvolte continuu relațiile de 
prietenie si colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre . 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Chineză. în intere
sul popoarelor român si chinez, al 
cauzei generale a socialismului, in
dependentei. păcii si colaborării 
internaționale !“, ..Trăiască solidari- : 
tatea Si colaborarea intre partidele 
comuniste și. muncitorești. între toate 
țările socialiste, intre toate forțele 
revoluționare, progresiste, democra
tice si antiimperialiste !“.

Președintele Republicii Populare 
Chineze a fost salutat de tovarășii 
Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Emil Bobu. Lina 
Ciobanu. Ion Dincă. Constantin 
OIțeânu. Gheorghe Pană. Ste'fan 
Andrei. Ion Ursu. precum sl Vasile 
Pungan. Aurei Duma. Tudor . 
Postelniou, miniștri.

Erau de fată Li Zewang. ambasa- ' 
dorul R. P. Chineze la București. • 
alti membri ai corpului diplomatic, i

La ora 9,15, aeronava cu care că- . 
lătoreste președintele Chinei a de
colat.

EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI»
- un impresionant tablou al progresului economiei naționaie în 

cei 40 de ani de viață liberă, socialistă

AGRICULTURA ROMÂNIEI SOCIALISTE
- o agricultură modernă, in plină dezvoltare
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al hărniciei la cuptoarele oțelăriei electrice de la întreprinderea de mașini grele București
Foto : Sandu Cristian

respectată riguros, etapă cu etapă
Pentru o recoltă mare de griu In anul viitor,
tehnologia

Pregătirile pentru însămînțarea ce
realelor de toamnă sînt acum în pli
nă desfășurare. Asigurarea semințe
lor în structura de soiuri stabilită și 
din categorii biologice superioare, 
fertilizarea și pregătirea terenului și 
repararea utilajelor sînt doar cîteva 
acțiuni premergătoare care trebuie 
să preocupe acum cadrele de con
ducere și specialiștii din toate uni
tățile agricole. Important este ca în 
toată această activitate să se por
nească de la analiza critică a mo
dului în care s-a lucrat în acest an 
și a rezultatelor obținute, spre a se 
trage învățăminte și concluzii prac
tice pentru apropiata campanie a în- 
sămînțărilor de toamnă, astfel incit 
să se pună temelii trainice unor pro
ducții mari de grîu, la nivelul sar
cinilor sporite ce revin agriculturii 
în anul viitor. Să urmărim concret 
cum se acționează, în acest sens, în- 
tr-o unitate mare cultivatoare de 
grîu — I.A.S. Amzacea, din județul 
Constanța.

In acest an, I.A.S. Amzacea a cul
tivat 1 665 hectare cu grîu și a rea
lizat o producție medie de 4 830 kg 
la hectar. Deși această producție este 
mai mare cu 1 300 kg față de cea 
obținută in anul trecut, directorul 
unității, tovarășul dr. ing. Fitu Tă- 
nase, nu este mulțumit, considerînd 
că recolta din acest an putea fi și 
mai mare. Pe ce vă bazați cînd afir
mați acest lucru ? — l-am întrebat.

— în primul rînd pe faptul că nu 
am putut aplica întocmai verigă cu 
verigă tehnologia recomandată pen
tru cultura griului în condiții de iri
gare. Mă voi referi mai întii la ace
le elemente din tehnologie care, apli
cate corespunzător, au contribuit de
cisiv la realizarea producției din a- 
cest an. O atenție sporită s-a acor
dat pregătirii corecte a patului ger
minativ. în condițiile de secetă din 
toamna anului trecut am recurs la 
tăvălugirea terenului imediat după 
semănat. La fel s-a procedat și in pri
măvară pe solele unde plantele pre-

zentau fenomenul de „descălțare" 
provocat de gerurile din timpul ier
nii. Prin această lucrare s-au realizat 
o mai bună compactare a patului ger
minativ, menținerea umidității in sol 
și înrădăcinarea mai puternică a plan
telor. Un efect pozitiv deosebit pen
tru nivelul producției l-a avut ferti
lizarea în primăvară cu îngrășămin
te fosfatice, in doză de 60—80 kg 
substanță activă la hectar, a solelor 
pe care nu s-au aplicat asemenea în
grășăminte in toamnă, la pregătirea 
terenului. Apoi, la fel de important 
a fost faptul că, in luna mai, s-a reu-

menea, vor fi introduse în cultură 
două soiuri noi de griu — Lovrin-34 
și Fundulea-133 — la care s-au obți
nut producții mari și de calitate.

— Dar să reluăm firul discuției. 
Tovarășe director, care sînt elemen
tele de tehnologie care au fost ne
glijate ?

— Este 
neglijate, 
asigurate 
întocmai, 
griului in _ 
gatoriu aplicarea înainte de semănat 
a unei udări de aprovizionare cu apă

impropriu spus că au fost 
Mai degrabă nu am avut 
condiții pentru a le aplica 
Iată, bunăoară, tehnologia 
regim irigat prevede obli-

La I.A.S. Amzacea, județul Constanța

șit să se aplice o udare pe întreaga 
suprafață de griu.

La toate acestea trebuie adăugat fap
tul că pentru anul acesta I.A.S. Am
zacea a folosit, intr-o proporție mai 
mare, semințe din categorii biologice 
superioare : elită pe 350 hectare, în
mulțirea întii pe 300 hectare, iar di
ferența cu înmulțirea a doua. Ceea 
ce se cuvine însă menționat cu deo
sebire este preocuparea constantă a 
cadrelor de specialiști din această 
unitate de a introduce și generaliza 
în producție soiurile cele mai pro
ductive, care corespund cel mai bine 
condițiilor specifice locale. In acest 
scop se organizează de mai multi ani 
loturi demonstrative, in condiții de 
producție, unde se urmărește com
portarea a 9—10 soiuri de grîu, a 12 
hibrizi de porumb, precum și diferi
te elemente din tehnologia culturii 
de soia. Pe baza observațiilor din 
Ioturile demonstrative, structura 
soiurilor de grîu ce vor fi cultivate 
în toamna aceasta a fost îmbunătăți
tă simțitor. Astfel, soiul Fundulea-29, 
care s-a dovedit a fi cel mai adaptat 
la condițiile locale, va fi extins pe 
65—70 la sută din suprafață. De ase-

a solului. Or 
făcut pe nici 
tuație, coroborată cu seceta prelun
gită din toamna trecută, a determi
nat ca cea mai mare parte a lanu
rilor cu grîu să răsară in primăva
ră, inregistrindu-se din această cau
ză un coefic'ent redus de înfrățire. 
Practic, am avut o densitate redusă, 
de numai 420—430 plante recoltabile 
pe metrul pătrat. Pe de altă parte, 
densitatea redusă se datorește și fo
losirii unei norme scăzute de sămință 
la hectar, de numai 240 kg. în condi
țiile toamnei secetoase și în funcție 
și de capacitatea redusă de înfrățire 
a unor soiuri, se impunea ca norma 
de sămînță la hectar să fie mărită la 
280—300 kg, pentru a avea garanția că 
se vor realiza în jur de 600 spice la 
recoltare.

Ne-am referit doar la cîteva as
pecte, dar care permit aprecierea că 
în această unitate s-au tras conclu
zii și s-au desprins învățăminte, și 
bune și rele, din activitatea desfășu
rată în acest an la cultura griului. 
Prin această prismă sint interesante 
de cunoscut măsurile preconizate 
pentru viitoarea producție de grîu, a

această lucrare nu s-a 
un hectar. Această si-

cărei bază se va pune in curind. 
„Obiectivul principal ce ne preocu
pă pentru noul an de producție — 
ne-a spus directorul unității — este 
să asigurăm aplicarea întocmai, ve
rigă cu verigă, a tehnologiei culturii 
griului, și nu cu jumătăți de măsură. 
Și aceasta cu atit mai mult cu cit 
nici un element din tehnologie nu 
poate compensa diminuarea sau ne- 
aplicarea altuia. Pot spune că am
plasarea griului a fost îmbunătățită 
radical, în acest scop fiind alese cele 
mai bune plante premergătoare. Anu
me, 25 la sută din suprafață se va 
semăna cu griu după griu in anul 
intii. dar care a avut ca plante pre
mergătoare fasolea sau soia, 40 la 
sută — după leguminoase, 20 la sută 
— după floarea-soarelui și numai 15 
la sută din suprafață urmează după 
porumb și plante furajere. Cu 
alte cuvinte, 85 la sută din suprafa
ța cu grîu urmează după plante pre
mergătoare timpurii, ceea ce consti
tuie o garanție in plus pentru efec
tuarea lucrărilor la un nivel calita
tiv superior și încadrarea lor in pe
rioada optimă. De asemenea, sintem 
pregătiți să aplicăm udarea de apro
vizionare cu apă a solului pe toate 
terenurile destinate griului după pă- 
ioase și leguminoase, pe care este 
obligatoriu să facem această lucrare. 
Totodată, avem în vedere ca la se
mănat, în funcție de starea terenu
lui și soiurile folosite să calculăm 
normele de sămință necesare pentru 
a realiza la recoltare densitatea sta
bilită prin normativele în vigoare".

Toate acestea sînt tot atîtea argu
mente că la I.A.S. Amzacea insămîn- 
țarea cerealelor de toamnă este pre
gătită temeinic, cu răspundere. O ga
ranție in plus că producția de grîu 
din anul viitor se va situa la nive
lul așteptărilor, al bazei tehnice și 
materiale asigurate și al posibilită
ților mari 
unitate de 
brogene.
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A fi specialist înseamnă a 
consecvent al noului în

fi promotor 
producție

de care 
frunte a

dispunc această 
agriculturii do-

Aurel PAPAEUUC

o unică răspundere
pentru respectarea termenelor

în cadrul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Comănești au 
fost prevăzute să-fie puse in func- 
îțiupe, pină la finele acestui an, trei 
'!noi' capacități de producție. Este 
vorba de fabricile de furnire esteti
ce. de mobilă de artă și de panel. 
Dar înainte de a ne referi la mo
dul în care se desfășoară lucrările, 
consemnăm un prim și important re
zultat pozitiv în realizarea acestor 
investiții. Prin eforturile comune ale 
constructorului, montorului și bene
ficiarului, prima din aceste .fabrici a 
început să producă înainte de termen 
și, după aprecierile inginerului 
Gheorghe Enache, directorul combi
natului. ea își va atinge parametrii 
proiectați în cîteva luni.

Acum forțele constructorilor sînt 
concentrate pe șantierul fabricii de 
mobilă de artă. Aici, lucrările se află 
într-un stadiu avansat. După ce ha
lele principale de producție au fost 
înălțate, constructorii din cadrul 
Trustului de antrepriză generală 
construcții-industriale 
Gh. Gheorghiu- 
Dej execută acum 
lucrări de finisaj 
în interior și ex
terior, precum și 
hidroizolația. A- 
vansul în realiza
rea lucrărilor de 
construcții, stadi
ile fizice atinse 

' au permis deschi
derea unui front 
larg la montajul 
utilajelor. Mai
strul Anton Filoti, 
împreună cu oa
menii din formația 
duce, din cadrul 
montaj utilaj chimic Bacău, au 
terminat de montat utilajele grele 
— mașinile de aplicat adeziv și 
presele — iar acum lucrează la 
instalarea celorlalte utilaje din 
fluxurile de producție. Recent, s-a 
încheiat și montarea conductelor ma
gistrale care vor permite legarea uti
lajelor la rețelele de alimentare. Buna 
organizare a activității montorilor, 
hotărîrea lor de a asigura intrarea 
în funcțiune la termenele stabilite a 
acestui obiectiv de investiții sînt do
vedite de faptul că în prezent pe 
șantier nu există utilaje în stoc. Pe 
măsură ce sosesc de la furnizori, uti
lajele sînt montate operativ pe fun
dații.

Se muncește intens și la magazia 
de produse finite. în scurtă vreme 
vor fi încheiate aici lucrările de hi- 
droizolații și cele de construcție a lu
minatoarelor și a rampei de încăr
care. Important în momentul de față 
este ca avansul cîștigat la execuția 
noii fabrici de mobilă de artă să fie 
menținut și consolidat pentru a se 
asigura intrarea mai devreme în 
funcțiune a acestei capacități de pro
ducție. Inginerul Ion Ghiurcă, șeful 
fabricii, apreciază că cele mai multe 
mașini și utilaje se află în pragul 
probelor mecanice si că există toate 
condițiile ca. în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, noua 
capacitate să fie pusă în funcțiune 
cu 40 de zile mai devreme față de 
termenul planificat, așa cum prevede, 
dealtfel, și angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă de către con
structori și beneficiari.

Care este situația pe șantierul fa
bricii de panel, obiectiv care, con
form planului, trebuie să înceapă să 
producă la 30 octombrie ? Aici, din 
start s-a acumulat o serioasă restan
ță. lucrările începînd mai tirziu. 
Aceasta ar fi trebuit să determine 
conducerea amintitului trust dc an
trepriză generală constructii-indus- 
triale să concentreze la acest obiectiv 
forțe mecanice și umane sporite pen
tru a recupera rămînerea in urmă. 
Or. stadiul lucrărilor, ca si ritmul în 
care se acționează in aceste zile nu 
dovedesc o preocupare prea mare 
din partea factorilor răspunzători. De

fapt, în afară de structura de rezis
tență a halei principale de produc
ție și de fundația primei linii de fur
nire.
pină

• nici 
meni
strut
care

din municipiul

nu s-a. executat nimic altceva 
la această 
utilaje de 
suficienți" 
principal

coordonează lucrările pe acest 
șantier. Intr-adevăr, pe șantier am 
găsit lucrînd în ziua respectivă doar 
patru dulgheri, un sudor și cițiva zi
dari. Era luni, și navetiștii nu sosi
seră la lucru. Dealtfel, după cum 
spunea tovarășul Dumitru Haraba- 
giu. de la compartimentul de inves
tiții al combinatului, nu putini con
structori de pe acest șantier pleacă 
sîmbăta cu trenul de... vineri si se 
intărc lunea cu trenul de... marți. 
Maj mult chiar, unii dintre ei în- 
tîrzie chiar pînă in miercurea sau 
joia săptămînii. De unde se vede că 
disciplina pe 
de dorit.

Cît despre 
excavatoare.

dată. „Nu avem 
execuție, nici oa- 
— motivează mai- 
Laurențiu Simon,

acest șantier lasă mult

Pe șantierele 
noilor capacități 
ale Combinatului 

de
a 

din
care o

efortsale, de un amplu și continuu 
de studiu și documentare, realizate 
intr-un cadru larg, interdisciplinar. 
de amplă sinteză. Fiecare inginer 
trebuie să aibă conștiința clară că 
numai astfel va reuși să-și indepli- 
nească sarcina încredințată de partid, 
de secretarul său general, de a con
tribui în mod eficient la rezolvarea 
problemelor tehnice ale producției, 
promovind tot ceea ce este nou și 
înaintat în știința și tehnica mon
dială.

Deseori, în discuțiile cu foști stu- 
denți, astăzi ingineri, s-a ridicat pro
blema bugetului lor de timp. Nu in
tenționez să minimalizez importanța 
activității administrative, organizato
rice, de conducător al procesului de 
producție, care cade în atribuțiile in
ginerului dintr-o unitate industrială. 
Consider însă că activitatea esenția
lă. de conținut, a inginerului este și 
trebuie să rămînă cea tehnico-gtiin- 
țifică. Sarcini deosebite cuprinse în 
documentele de partid din ultimii 
ani, cum sînt reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, materia
le și energie, reconditionarea, recu
perarea și valorificarea materialelor 
refolosibile, mecanizarea și automa
tizarea complexă a proceselor de 
producție etc. implică, fără discuție, 
un' ansamblu de importante măsuri 
organizatorice, dar și un imens vo
lum de activitate tehnico-științifică, 
care, în bună parte, poate fi desfă
șurată de cadrele tehnico-inginerești 
din întreprinderi. Trebuie să recu
noaștem însă că în întreprinderi sint 
încă o mulțime de creiere ținute „in 
stoc", cu un coeficient de utilizare 
redus. După cum există 
tători și cadre didactice 
care elaborează lucrări 
de rutină, în care se 
unele realizări modeste cu calificati
ve răsunătoare de „tehnologii noi", 
„complexe de mare performantă". 
Or. în accepțiunea modernă a cuvîn- 
tului, o soluție tehnică este realmente 
nouă, eficientă numai atunci cînd 
este de natură să determine un pro
gres real, major în .concepția produ
sului sau a tehnologiei la care se 
referă ; de asemenea, a imagina și 
realiza un utilaj mare nu înseamnă 
întotdeauna a concepe o mașină mo
dernă, competitivă.

Comoditatea, dar și teama de risc 
sînt, cred, principale motive ale unor 
asemenea nedorite posturi ale mini
mei rezistențe în care se situează 
anumiți ingineri. Există o asemenea 
teamă de risc atît la cercetător, cit 
și la beneficiarul cercetării — deci 
la acela care finanțează cercetarea. 
Nu de puține ori, ca să accepte și 
să rezolve o temă de cercetare, ingi
nerul cere să i se demonstreze că ea 
duce în mod cert la un rezultat, in 
loc ca el însuși să se informeze și 
chiar să. propună o asemenea temă, 
poate mai dificilă de dus la bun sfîr
șit, dar ale cărei soluții sint așteptate 
și necesare în producție. Există încă 
mentalitatea că dacă aceeași temă a 
mai fost realizată undeva, în străină
tate, și „merge", trebuie pe aceeași 
cale căutate soluții asemănătoare ; in 
tot cazul, tema respectivă este mai 
ușor acceptată a fi cercetată decît o 
temă care comportă necunoscute și 
riscuri. Numai că, procedind mereu 
astfel, sporul de noutate pe care îl 
aduce cercetarea se diminuează si nu 
mai poate fi vorba de un progres 
real.

Sint întru totul de acord cu at>or- 
darea — după o matură chibzuință 
— a unei idei noi, pe poteci nebătă-

torite, in cercetarea unei teme inte
resante. Experiența demonstrează că 
intr-o echipă de cercetare — în care 
trebuie să fie cuprins obligatoriu și 
specialistul din producție — din în
crucișarea ideilor, din discuții și con
troverse asemenea opțiuni pentru căi 
noi în cercetare apar mai des decit 
la cercetătorul izolat. Să avem deci 
curajul să atacăm probleme mari, 
chiar dacă rezultatele dorite nu apar 
de la prima investigare. Să nu săpăm 
acolo unde alții deja au arat adine. 
In cercetare trebuie admis deci un 
coeficient de risc, insă un risc con
trolabil, pe care pregătirea și expe
riența cercetătorilor îl pot evalua și 
reduce la minimum. Calea nebătută 
asigură soluția, aș zice singura solu
ție, a progresului real.

în privința valorificării potențialu
lui de creație al cadrelor tehnico- 
inginerești, o problemă importantă o 
constituie cea a schimbului nostru 
de miine, tinerii ingineri care se află 
în perioada de stagiatură. Evident, 
mă refer la cei buni și conștiincioși, 
așa cum sint cei mai multi dintre in
ginerii noștri tineri. Prin natura obli
gațiilor mele didactice și științifice, 
i-am întilnit adesea la locurile lor 
de muncă din unitățile industriale 
ale Timișoarei — la „Electromotor", 
la „Solventul", la întreprinderea de 
aparate electrice și de măsură. Sint 
convins că toți acești tineri care de 
abia și-au luat zborul de pe băncile 
facultății, plini de elan, de entu
ziasm, pot avea un aport deosebit de 
important chiar în activitatea de cer
cetare, dacă sint primiți cu dragoste 
și li se acordă atenție din partea con
ducerilor de întreprinderi, a ingi
nerilor cu experiență și cu persona
litate profesională și sint îndrumați 
cu răbdare și cu înțelegere, dar și cu 
fermitate. Nu trebuie pierdut din ve
dere că utilizarea neadecvată, cu pre
dilecție în activități ................
sau în domenii 
fără răspunderi 
lor tineri poate 
tuali purtători 
științei și tehnicii să devină 
blazați, cu gindul numai la plecare, 
în căutarea unui Ioc mai călduț. Iată 
de ce considerăm că stagiarilor tre
buie să li se dea spre rezolvare pro
bleme care să le stimuleze entuzias
mul lor de tineri ingineri, să le dea 
posibilitatea să se afirme in profesia 
pe care și-au dorit-o. Practica arată 
că o întreprindere în care preocupă
rile de introducere a progresului teh
nic sint situate întotdeauna pe pri
mul plan, iar noul este privit ca o 
necesitate, creează tinerilor stagiari, 
incluși in echipele de cercetare cu 
lucrări care cer responsabilitate și 
inițiativă, adevărata imagine despre 
profesie, stimulează pasiunea lor 
pentru munca de cercetare și inves
tigare a noului.

Este o datorie de onoare, o datorie 
patriotică a noastră, a tuturor spe
cialiștilor, oameni de la catedră, cer
cetători, proiectanți, ingineri din în
treprinderi, ca, acționînd pentru în
făptuirea consecventă a obiectivelor 
prioritare puse în lata cercetării de 
conducerea partidului, să ne punem 
în valoare întreaga noastră capacitate 
de creație științifică și tehnică, cu 
convingerea fermă că astfel contri
buim nemijlocit la efortul general al 
poporului pentru a ridica țara noas
tră pe noi culmi ale progresului și 
civilizației.

Prof. dr. inq.
Vasile COCHECI
Institutul politehnic Timișoara

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 27 iunie a.c., avem in mo
mentul de fată ,o puternică intelec
tualitate tehnică' și științifică — ingi
neri. tehnicieni și cercetători — care 
stâpînește cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne și este 
angajată cu toate forțele în realizarea 
mărețelor obiective de dezvoltare 
economică și socială a tării. Astăzi, 
mai mult ca orieînd. revine intelec
tualității noastre tehnice și științi
fice înalta îndatorire patriotică de 
a-și spori contribuția la solutionarea, 
prin propriile eforturi creatoare, a 
multiplelor probleme pe care le 
dică actuala etapă de dezvoltare 
tensivă a economiei naționale, 
realizare a unei calități noi în 
treaga activitate economică. Și 
deosebire se cuvine să promoveze cu 
îndrăzneală noul, să-și afirme și mai 
puternic capacitatea, efortul propriu 
de gindire în domeniul creației teh
nice și științifice, in nemijlocită le
gătură cu necesitățile modernizării și 
sporirii eficienței producției mate
riale.

Timișoara poate fi considerată, 
prin unitățile sale industriale, știin
țifice și de învățămînt, ca un re
prezentativ centru al chimiei româ
nești, care a contribuit cu rezultate 
de prestigiu la dezvoltarea și mo
dernizarea acestei importante ramuri 
industriale aflate sub permanenta și 
nemijlocita îndrumare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. în ultimii ani, colectivele 
de ingineri și tehnicieni din indus
tria de profil, din cercetare, precum 
și cadrele didactice de la Facultatea 
de tehnologie chimică și-au asumat, 
cu precădere, o tematică de cerce
tare care se încadrează în direcțiile 
prioritare de cercetare științifică sau 
reprezintă domenii de interes deose
bit pentru economia națională. In a- 
cest sens se cuvine menționat că 
prin aplicarea celor 15 lucrări pre
miate la faza județeană a Festivalu
lui național • „Cintarea României" se 
obține o eficiență' economică aprecia
tă. pe baza datelor furnizate de uni
tățile beneficiare, la 619 000 000 lei.

Aceste rezultate obținute de deta
șamentul timișorean 
cercetători chimiști 
nici cantitativ și nici 
posibilităților lor, ci 
spre viitoarele succese pe care sint 
deciși să le obțină. Iar acestea pot 
fi realizate numai printr-un perma
nent și 
creație, 
dere și 
ducerea 
cercetare stabilite.

Profesiunea de inginer, de specia
list într-un anumit domeniu al teh
nicii presupune vocație, pasiune, con
știinciozitate. curajul deciziilor, dar, 
totodată, ingeniozitate, creativitate. 
Inginerul trebuie să fie veșnic fră- 
mintat de problemele științei și teh
nicii, să fie un căutător neobosit al 
noului, pe care să-l pună perseverent 
în valoare in folosul societății. El nu 
trebuie să alunece pe panta empiris
mului, a conservatorismului. Prin na
tura lucrurilor, succesele empirismu
lui sint plafonate, întîmplătoare si 
extrem de lente. Alchimia constituie 
poate cel mai elocvent exemplu al 
ineficacității unei cercetări îndrepta
te doar spre un scop practic, dar 
lipsită de un fundament teoretic. Iată 
de ce specialistul are nevoie de o 
continuă perfecționare a pregătirii

ri- 
in- 
de 

în- 
cu

I /

de ingineri și 
nu reprezintă, 
calitativ, limita 
doar o treaptă

constant efort de muncă si 
prin implicarea cu răspun- 
competență în efectuarea și 
la bun sfîrșit a temelor de

încă cerce- 
universitare 
cu caracter 
împodobesc

administrative 
productive minore, 
concrete, a ingineri- • 
face ca acești vir- 

în . viitor ai făcliei 
niște

utilajele de execuție — 
cilindri compresori s a.

— existente pe 
șantier, acestea 
mai mult stau 
decit funcționea
ză, fie din lipsă 
de combustibil, 
fie din cauza de
selor defecțiuni 
survenite în urmă 
unor reparații de 
slabă calitate. Pe 
șantier există în 
stoc utilaje în va
loare de circa 7 
milioane lei, care 
nu pot fi montate 

deoarece nu sînt executate fundațiile.
Semnalăm aceste deficiente pentru 

a sublinia necesitatea ca, în cel mai 
scurt timp, constructorul să-și modi
fice optica privind activitatea pe care 
trebuie să o desfășoare pentru urgen
tarea lucrărilor la această fabrică. 
Nici nu ar trebui să caute modele 
de organizare prea departe ! Chiar 
aici, in incinta combinatului, aceeași 
unitate de construcții dovedește 
cum trebuie acționat pentru exe
cutarea la termen si în bune con
diții a noilor obiective de investiții. 
Din discuțiile purtate pe șantier am 
retinut că există condiții reale ca 
activitatea să se desfășoare si aici în 
flux continuu. în două si chiar trei 
schimburi, pentnu a fi recuperată ră
mînerea în urmă fată de grafice.

Tovarășul Carol Szep. de la com
partimentul de investiții al combi
natului. ne-a informat că în ultima 
perioadă s-au soluționat multe din 
problemele privind livrarea utilaje
lor destinate noii fabrici la terme
ne care să nu pericliteze punerea în 
funcțiune. Sint însă si excepții. în
treprinderea de celule electrice pre
fabricate Băilesti a răspuns Combi
natului de prelucrare a lemnului din 
Comănești că nu poate furniza cinci 
celule pentru panourile de comandă 
de la postul TRAFO decit la finele 
primului semestru al anului viitor, 
în loc de luna august 1984. așa cum 
prevede contractul. Acest fapt ar în- 
tîrzia punerea în funcțiune a fabri
cii de panel cu aproape trei trimes
tre. fapt care ar echivala cu pier
derea unei producții in valoare de 
milioane de lei.

Esențial este ca atît constructorii, 
montorii. furnizorii de utilaje, cît si 
colectivul unității beneficiare să-și 
unească eforturile, sâ-si organizeze 
si să-si coordoneze mai bine activi
tatea. făcindu-si un titlu de cinste 
din a pune in funcțiune la terme
nele stabilite sau chiar mai devre
me cele două capacități de produc
ție aflate în construcție in cadrul 
combinatului din Comănești.

prelucrare 
lemnului 
Comănești

con-pe
Antreprizei de

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

„Din adîncuri — mai mult țiței". Sub această deviză muncesc sondorii de la 
Schela de producție petrolieră Berea, unitate fruntașă pe ramură

Foto : Dorin Ivan

Una din măsurile adoptate de Co
mitetul județean de partid Boto
șani, în spiritul hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie a.c., are 
in vedere soluționarea a cît mai 
multor scrisori ale oamenilor mun
cii prin implicarea directă a colecti
velor din care fac parte cei ce le-au 
adresat. „Dispunem in acest sens 
— aprecia tovarășa Ileana Jalbă, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid — de o bună ex
periență la mai multe organe și or
ganizații de partid. Generalizarea ei 
va duce cu certitudine la extinderea 
efectelor pozitive constatate în toa
te situațiile în care s-a adoptat a- 
cest procedeu".

Antrenarea a cît mai multor oa
meni intr-un asemenea demers — 
fapt ce ține de inseși principiile și 
sistemul de funcționare ale demo
crației noastre — reduce posibilita
tea unor aprecieri subiective, de su
prafață. în favoarea obiectivitătii, 
a profunzimii. Pe de altă parte, puse 
în astfel de situații, cadrele de con
ducere din localități, întreprinderi, 
instituții sau unități cooperatiste se 
văd nevoite să acorde, ele insele, 
mai multă atenție problemelor ce le 
sint aduse la cunoștință de 'către 
cetățeni, prin scrisori sau audiențe. 
De semnalat și un alt aspect : sim
pla cunoaștere a acestui procedeu 
întărește răspunderea pentru cuvin- 
tul scris, fie și numai prin faptul că 
semnatarii scrisorilor știu că se pot 
confrunta cu opinia colectivă. „De
sigur — continuă interlocutoarea — 
sint și scrisori al căror conținut nu 
poate fi prezentat public, decit după 
aprofundate verificări, uneori chiar 
și atunci cu mult discernămînt. Dar 
acest fapt, implicațiile ce se pot pro
duce 1 justifică o dată mai mult va
loarea măsurii".

De acestea aveam să ne convin
gem pe teren, cercetînd situații con
crete din mai multe localități și uni
tăți economico-sociale ale județului.

...Din motive de sănătate, coope- 
ratoarea Olga Ciornei, din comuna 
Bucecea. nu a reușit să efectueze. în 
anul trecut, normele necesare și care 
i-ar fi asigurat menținerea lotului

în folosință personală. Iar'cum sta
rea sănătății nu i s-a ameliorat nici 
în acest an, ea s-a adresat biroului 
comitetului comunal de partid, pre- 
zentindu-și necazurile și actele me
dicale doveditoare. Cererea, s-a con
statat, era întru totul îndreptățită. 
Biroul comitetului comunal de par
tid a supus-o atenției adunării gene
rale a cooperatorilor din comună, 
for care a soluționat-o favorabil.

— Nu putea fi soluționată prompt,

teva scrisori adresate unor foruri 
centrale și județene. Față de o ase
menea situație, secretariatul comi
tetului județean de partid a dispus 
reverificarea cazului de către o co
misie de la nivelul județului. Con
statările au fost prezentate nu in 
mod strict personal, ci în adunarea 
generală a oamenilor muncii. Con
cluzia : „Dacă am fi procedat la fel, 
incă de la sesizarea primelor aba
teri ale șoferului — ne spunea Mi-

erau... imaginare. Ba, mai mult de- 
cit atît : cei prezenți i-au cunoscut 
și pe autorii scrisorilor, aceștia vă- 
zindu-se în situația să recunoască 
vina de a fi „umflat" cam mult aba
terile șefului de echipă. „Același 
procedeu l-am adoptat și în alte si
tuații. ne spunea Aurel Macovei, 
primarul comunei. Știți care este e- 
fectul ? în prezent primim mai pu
ține scrisori decit în. anul trecut, dar 
mai important este faptul că n-am

în mod corespunzător.
pe lîngă diferite

Metode eficiente folosite de Comitetul județean Botoșani al P.C.R

direct ? Era strict necesar să proce
dați astfel ? —' ne-am 
Ion Sposib, secretarul 
comunal de partid.

— O impuneau atît 
cooperatistă — deoarece 
loturilor în folosință trebuie să se 
facă de către adunarea generală — 
cît și obligațiile noastre morale de 
cetățeni ai comunei. Modul in care 
am procedat a fost cel legal, corect 
și. in plus, a dat hotărîrii girul obștii.

Multe din aspectele identificate în 
timpul investigațiilor demonstrează 
caracterul rodnic al efectelor unei 
asemenea metode. Șoferul Dumitru 
Barbacaru, de la autobaza de trans
porturi auto din Dorohoi, a săvirșit, 
succesiv, mai multe acte de indisci
plină, pentru care a fost sancționat. 
Nemulțumit de sancțiunile primite, 
cel în cauză le-a contestat prin cî-

adresat Iui 
comitetului

democrația 
repartizarea

hai Dimitriu, șeful autobazei — pre- 
veneam atit sancțiunile celui în cau
ză, cit și lezarea intereselor întregu
lui colectiv".

Că un asemenea fapt este absolut 
posibil ne-am convins „radiogra- 
fiind" cîteva situații dintr-o altă u- 
nitate. cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Unțeni. Cu cîtva 
timp în urmă, la primăria comunei 
s-au primit cîteva scrisori în care 
se dezvăluiau abateri săvirșite de 
unul dintre șefii de echipă din sa
tul Soroceni. Scrisorile au fost pre
zentate intr-o adunare a tuturor 
cooperatorilor din echipa respectivă, 
prezenți fiind și membrii biroului 
executiv al consiliului popular co
munal. Ce s-a desprins din această 
întîlnire mai puțin obișnuită? Că u- 
nele dintre faptele relatate erau in
tr-adevăr reale. Dar in același timp, 
că o altă parte din cele reclamate

mai înregistrat nici o sesizare ori re- 
clamatie neîntemeiată".

Ce se întimplă insă cind nu se 
procedează astfel ?

Un grup de muncitoare de la sec
ția broderie a cooperativei meșteșu
gărești din orașul Săveni s-au adre
sat comitetului orășenesc de partid 
în legătură’cu unele abateri ale șe
fului secției în care lucrează. Scri
soarea s-a dovedit întemeiată, vino
vatul a fost atenționat „pentru ul
tima dată"... Atenționarea s-a făcut 
însă „intre patru ochi", adică între 
cel ce a verificat scrisoarea și șeful 
secției. A fost eficace măsura adop
tată ? La puțin timp, uitîndu-și pro
misiunile, șeful secției a comis aba
teri și mai grave, iar subalternii au 
reînceput să trimită scrisori diverse
lor organe. Așa incit de la un caz 
ce putea fi curmat cu desăvîrsire încă 
la semnalare s-a ajuns la agravarea

sa si. 
sancțiuni grave, 
cheltuieli pentru deplasări și veri
ficări. „De ce n-ați făcut o pro
blemă din asta ? De ce n-ați su
pus cazul în discuția adunării ge
nerale a oamenilor muncii?" — l-am 
întrebat pe Frânt Iamșek, vicepre
ședintele consiliului popular orășe
nesc. „Soluția cred că ar fi fost 
intr-adevăr eficientă, ne-a răspuns. 
Dar nu ne-am gindit încă să o pu
nem in practică". Ceea ce arată că 
existența unei experiențe pozitive 
nu este totul — ci se impune și ge
neralizarea ei, aducerea ei la cu
noștința largă a tuturor celor inte
resați.

Pornind de la asemenea aspecte, 
comitetul județean de partid a adop
tat și alte măsuri, menite să contri
buie inclusiv la înfăptuirea celei la 
care ne-am referit. Pentru o mai 
largă cuprindere teritorială in acțiu
nile de îndrumare și control, a fost 
sporit numărul activiștilor obștești 
ai colegiului județean de partid. De 
asemenea, s-a îmbunătățit activita
tea colectivelor de control complex 
ale comitetului județean de partid, 
cerîndu-li-se să se ocupe si de mo
dul in care sint soluționate scrisorile 
oamenilor muncii. în sfîrșit. mem
brilor secretariatului și ai biroului 
comitetului județean de partid, celor
lalți activiști li s-a solicitat ca. pe
riodic. odată cu raportul asupra în
deplinirii sarcinilor încredințate, să 
informeze și despre acțiunile con
crete pe care le-au organizat in acest 
domeniu. „Ne-am stabilit și un cri
teriu de apreciere — conchidea to
varășa prim-secretar al comitetului 
județean de partid — și anume : să 
considerăm revenirea autorului unei 
scrisori cu o altă sesizare pentru a- 
ceeași problemă drept o dovadă 
materială că cei care s-au ocupat de 
cazul respectiv nu l-au soluționat 
pină la capăt".

Un criteriu pe cît de întemeiat, pe 
tot atit de eficient, ce va conduce la 
și mai bune rezultate.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scînteii"
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EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"
A

un impresionant tablou al progresului economiei naționale in cei 40 de ani de viață liberă, socialistă

AGRICULTURA ROMÂNIEI SOCIALISTE
- o agricultură modernă, în plină dezvoltare

Am optat în prezenta pagină pentru prezentarea agriculturii, dat fiind rolul im
portant pe care îl are această ramură în dezvoltarea economiei naționale. Nu este de
loc întîmplătoare afluența mare de public în fata standurilor si exponatelor ce pre
zintă produse agricole si alimentare. Privirile se opresc îndeosebi asupra marilor pa
nouri si asupra standurilor cu mii de exponate, parcurgînd coloanele de date si cifre 
care sugerează bilanțul marilor progrese, al profundelor transformări înnoitoare, pe 
care le-a cunoscut această ramură de bază a economiei naționale in cele patru decenii 
de construcție socialistă, si îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, care a jalonat o cotitură de substanță în politica agrară a partidului. în 
dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre socialiste. In această privință, o con
tribuție decisivă, inestimabilă are tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cunoscător profund al 
realităților agrare, secretarul general al partidului a fundamentat, într-o logică im
placabilă, teze originale, clarvăzătoare, privind reconsiderarea si redimensionarea 
locului și rolului agriculturii în strategia dezvoltării generale a economiei naționale, 
în ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, teze care își găsesc o strălucită 
confirmare practică in marile progrese pe care le-a cunoscut agricultura din tara 
noastră.

îndoială, In primul rînd o politică agrară 
justă, încă de la începuturile revoluției și 
construcției socialiste în țara noastră, mar
cată de cîteva etape și acțiuni fundamen
tale : înfăptuirea reformei agrare ; apoi 
transformarea socialistă a agriculturii, înte
meiată pe convingerea țărănimii de a-și 
uni păminturile și forțele ; crearea unei pu
ternice industrii care să înzestreze agricul
tura cu mașini și utilaje și să-i asigure 
îngrășăminte și alte substanțe și materiale

de care are nevoie ; pregătirea unul mare 
număr de cadre de specialiști pentru toate 
domeniile agriculturii ; dezvoltarea susținu
tă a cercetării științifice proprii, capabilă 
să soluționeze problemele complexe ale 
creșterii și modernizării producției agri
cole ; în sfîrșit, trecerea la înfăptuirea noii 
revoluții agrare, bazată pe un ansamblu de 
măsuri menite să asigure dezvoltarea unei 
agriculturi intensive, moderne, de înalt 
randament.

industria la temelia
progresului susținut al agriculturii

în patru decenii, de peste 7 ori 
mai mult!

Reține atenția, încă de îa intrarea în ma
rea expoziție, o cifră sintetică : PRODUC
ȚIA AGRICOLA A ROMÂNIEI DE AZI 
ESTE DE 7,2 ORI MAI MARE IN COM
PARAȚIE CU CEA REALIZATA ÎN ANUL 
1945. Iată un salt pe care puține țări din 
lume l-au reușit într-o perioadă atît de 
scurtă. Este un salt care ilustrează nu nu
mai o- creștere cantitativă, ci, mai ales, 
schimbările fundamentale, revoluționare 
survenite în dezvoltarea agriculturii, a sa
tului românesc, în însăși viața țărănimii 
noastre. Și faptul esențial ce trebuie subli
niat este că marile progrese pe care le-a 
înregistrat agricultura noastră s-au făcut 
prin AMPLE ȘI TOT MAI SUSȚINUTE 
PROGRAME DE INVESTIȚII PENTRU 
DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATE
RIALE A ACESTEI RAMURI, PRIN CREȘ
TEREA GRADULUI DE MECANIZARE ȘI 
CHIMIZARE, EXTINDEREA IRIGAȚIILOR 
ȘI A ALTOR LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂ
ȚIRI FUNCIARE.

Profundele transformări cantitative șl ca
litative care au avut loc în anii construcției 
socialiste în agricultura noastră, schimbă
rile radicale intervenite în viața țărănimii, 
a satelor noastre sînt reflectate in standu
rile expoziției prin numeroase date, grafice 

£ și fotografii. Din rlndul acestora, rețin a- 
g tențîa în primul rînd cîțiva indicatori sin
ii teticl :

• In perioada 1979-1984 5-a obținut o 
S producție medie anuală de aproape 22 Ml- 
j LIOANE TONE CEREALE, față de 10,7 mi-

lioane tone, cit se realizau Intre anii 1960- 
1965 și de numai 4,4 milioane tone, cit s-a 
înregistrat in perioada 1945-1950.

• Efectivele de animale sînt astăzi de 
peste 3,7 ORI MAI MARI decît cele exis
tente în 1945.

• Prin creșterea efectivelor și a produc
ției medii pe animal, volumul producției 
zootehnice a sporit in acest an, față de 
1945, de 5,3 ORI la carne, 2,8 ORI la lapte, 
3 OR! la lină și 7,5 ORI la ouă.
• Veniturile reale ale țărănimii sînt as

tăzi de 4,8 ORI mai mari comparativ cu 
□ nul 1950.
• După anul 1950 s-au construit la sate 

peste 2 200 000 LOCUINȚE.

Aceste date sintetice, care reflectă suc
cesele remarcabile obținute in anii socia
lismului, șl cu deosebire în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
constituie o puternică șl strălucită dovadă 
a justeței politicii agrare a P.C.R., a preo
cupării consecvente a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru realizarea unei agriculturi de mare 
randament, care să asigure în cit mai bune 
condiții cerințele de consum ale populației, 
să aducă o contribuție tot mai însemnată 
la dezvoltarea economiei naționale, pentru 
ridicarea bunăstării țărănimii.

Ce au asigurat agriculturii românești a- 
eeste salturi dinamice, spectaculoase? Fără

Despre mecanizarea agriculturii nu se 
vorbește atît de mult în pavilionul con
sacrat acestei ramuri în cadrul expoziției. 
Găsim însă numeroase grafice și panouri 
care ilustrează gradul înalt de tehnicitate 
atins de agricultura noastră, iar în ime
diata vecinătate a pavilionului vizitatorul 
poate admira Întreaga gamă de mașini 
agricole fabricate de industria românească, 
devenite atît de obișnuite agricultorului 
de azi. De Ia 9 600 tractoare existente în 
1945. si acestea aduse din import. Ia 170 000 
DE TRACTOARE, cîte brăzdează astăzi 
ogoarele patriei, iată una din comparațiile 
revelatoare în ce privește dimensiunea 
uriașelor transformări petrecute în agri
cultura românească. în condițiile de mun
că ale țăranului român.

Să urmărim însă si alte calcule compa
rative Înscrise pe graficele expoziției ce 
pun în lumină dezvoltarea fără precedent 
a bazei tehnico-materiale a agriculturii 
românești.

• Nu dispuneam de o industrie capabilă 
să realizeze echipamente pentru lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Astăzi, industria 
noastră produce și livrează nivelatoare și 
screpere echipate cu instalații de laser, 
dragline, buldozere și excavatoare de mare 
capacitate, numeroase alte utilaje capabile 
să amenajeze pentru irigații circa 400 000 
HECTARE PE AN, să execute lucrări de 
combatere a eroziunii solului și de desecări 
pe o suprafață de PESTE 500 000 HECTARE.

• Nu fabricam nici o combină înainte 
de 23 August 1944 și astăzi pe ogoarele 
patriei lucrează peste 58 000 COMBINE 
AUTOPROPULSATE, realizate in majoritatea 
lor covirșitoare de unitățile industriale din 
țara noastră.

• Nu produceam nici un kilogram de 
îngrășăminte chimice, iar astăzi industria 
chimică fabrică anual peste 3,6 MILIOANE 
TONE, din care jumătate sînt livrate agri
culturii noastre.

O asemenea înzestrare tehnică nu poate 
să nu-i uimească si să-l incinte ne cel care 
au cunoscut condiția agricultorului nostru 
din vechea Românie.- Cine putea să-și 
imagineze în anii de început ai revoluției 
socialiste că. intr-un timp atît de scurt, de 
la o agricultură în care principalul mijloc 
de producție il constituiau plușul și ani
malele de muncă, vom ajunge'.la o agri
cultură în care marea maioritate a lucră
rilor se execută mecanizat ? Cine putea 
să-si închipuie că cei care nu știau altceva 
decît să min-ule sapa si coasa. într-un timp 
scurt vor ajunge să strunească cu dibăcie 
caii putere ai tractoarelor si combinelor ? 
Cine putea să-și imagineze cu ani în urmă 
că actionînd de la un pupitru de comandă 
un singur om va putea să îngrijească și să 
hrănească tot atîtea păsări cîte se creșteau 
altădată în 8—10 sate la un loc ? Și toate 
acestea s-au petrecut sub ochii noștri. în- 
tr-o perioadă scurtă.

Un vast program de transformare 
a naturii

Parcurgînd expoziția, atenția vizitatoru
lui este, deopotrivă, solicitată de sectorul 
în care sînt prezentate marile realizări 
obținute în opera de transformare a natu
rii. Este una din cele mai impresionante 
înfăptuiri ale programului de dezvoltare 
a agriculturii românești. Prin grafice, prin 
machete sint înfățișate distantele parcurse, 
schimbările radicale petrecute într-o serie 
de zone ale tării. Iată, bunăoară. Cîmpia 
Olteniei, unde pe locul nisipurilor pustii 
de altădată se întind acum culturi dintre 
cele mai bogate. Iată zona Dobrogei. cu 
nu multi ani in urmă pîriolită de arșiță 
și secetă, acoperită acum de lanuri ce in
cintă privirea. Ca să nu mai vorbim de 
impetuoasa Cîmpie a Bărăganului, brăz
dată de o Imensă rețea de canale menită 
6ă sporească rodnicia pămîntului.

pentru irigații, la 3,3 MILIOANE HECTARE 
in prezent - este numai una din compara
țiile care reflectă dimensiunea marilor efor
turi de investiții pe care le-a făcut socie
tatea noastră pentru punerea deplină în 
valoare a potențialului productiv al pămin- 
tului.

® Tot in această perioadă au fost ame
najate sisteme de desecare pe o suprafață 
totală de 2,8 MILIOANE HECTARE și execu
tate lucrări pentru combaterea eroziunii so
lului pe 2,1 MILIOANE HECTARE.

Una din numeroasele Imagini-document, aflate !n pavilionul rezervat agri
culturii, înregistrate în cei 19 ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu șe află 
în fruntea partidului — imagine ce ilustrează prezenta constantă a secreta
rului general al partidului în mijlocul celor ce muncesc pe ogoare, rodnicul 
dialog de lucru cu oamenii muncii din agricultură asupra căilor de moder
nizare a acestei ramuri de bază a economiei naționale, de creștere a produc
ției agricole, vegetale și animale, de continuu progres al satului româneso

m unească. dar șl o garanție 
obiectivele de 
comparație în 
stabilite prin

sigură că 
o cutezanță fără termen de 
istoria agriculturii noastre. 
Programul national de

bunătătfrl funciare, conoeput din inițiati
va si sub directa conducere a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, vor prinde temeinic 
conturul faptei.

Tot ce noștri, in pavilioanele rezervate agriculturii

Iosif POP
Fotografii : S. CRISTIAN

ochii
din realizările remarcabile obținute de oamenii

decît cele existente în 1945.

Din datele Înscrise ne panouri, reținem 1 
• De la 20 mii hectare, cit reprezenta 

In anul 1945 totalul suprafeței amenajate

im-

Progresele în acest domeniu sînt deose
bit de evidente pentru oricine vizitează 
expoziția, pentru oricine străbate cîmpiile 
patriei. Cerințele pentru a scoate pămin- 
tul de 6Ub efectele secetei, ale băltirilor sau 
eroziunii sînt însă si mal mari. Realizările 
de oină acum constituie o mărturie a po
tențialului de care dispune economia ro-

putem vedea astăzi, cu 
reprezintă desigur numai o parte 
muncii din acest sector în anii socialismului, și cu deosebire in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-Iea al partidului. Toate aceste strălucite înfăptuiri sînt indisolubil 
legate de politica științifică, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, de gîn- 
direa și acțiunea revoluționară a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
România se înfățișează astăzi lumii cu o agricultură modernă, intensivă, în plină dez
voltare. Această imagine înfloritoare a agriculturii ilustrează convingător forța si 
capacitatea creatoare a țărănimii noastre, hotărîrea ei fermă de a asigura progresul 
continuu al acestei ramuri vitale a economiei românești, corespunzător hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XII-Iea și Conferința Națională ale partidului, noilor obiec
tive ce vor fi stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.

* 
ț 
ț****
*
**

„„„„----— din panourile expoziției•
® în perioada 1979-1984 s-a obținut o pro

ducție medie anuală de aproape 22 MILIOANE 
TONE cereale, față de numai 4,4 milioane tone 
în perioada 1945-1950.

• Efectivele de animale sînt astăzi de 3,7 OR! 
mai mari

® în cele patru decenii de construcție so- 
producția globală agricolă a crescutcialistă,

într-un ritm mediu de 4 LA SUTĂ, ceea ce 
situează 
ridicate

țara noastră între 
ritmuri de dezvoltare

țările cu cele mai 
a agriculturii.

® în perioada 1945-1984, agricultura a bene-

ficiat de un volum de investiții de PESTE 400 
MILIARDE LEI.

• Suprafața amenajată pentru irigații a crescut 
de la 20 mii hectare în 1945, la 3,3 MILIOANE 
HECTARE în 1984.

® Agricultura dispune astăzi de 170000 TRAC
TOARE, față de 9600 în 1945.

• Pentru creșterea fertilității pămîntului, agri
cultura folosește în prezent de PESTE 7 OR! mai 
multe îngrășăminte chimice decît în 1965.

• Veniturile reale ale țărănimii sînt de 4,8 ORI 
mai mari decît cele obținute în 1950.

>/ 
ț 
ț
î 
ț
ț 
ț 
ț
(
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE 
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMĂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării celei de-a 40-a aniversări a sărbătorii națio

nale a Republicii Socialiste România, în numele Partidului Popu
lar Revoluționar Laotian, Adunării Populare Supreme. Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, al poporului laoțian si al 
nostru personal, vă adresăm sincere felicitări dumneavoastră si. 
prin intermediul dumneavoastră. Partidului Comunist Român. Marii 
Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste România si 
Întregului popor român.

în urmă cu 40 de ani. In condițiile victoriei decisive a Armatei 
roții sovietice, comuniștii si eroicul popor român au obtinut o 
victorie istorică în zdrobirea fascismului hitlerist si au eliberat in 
întregime tara, deschizind astfel calea spre edificarea socialismului 
pe pămîntul românesc. In întreaga perioadă a salvgardării si edi
ficării patriei sale, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
poporul român a știut să depășească toate dificultățile, să se opună 
la toate manevrele reacțiunii, care spera să lichideze rezultatele 
revoluției românești, a dotat România socialistă cu o industrie si 
agricultură dezvoltate, cu o cultură, o știintă și tehnică avansate 
și moderne, cu un puternic sistem de apărare națională și a ame
liorat continuu condițiile sale de viată.

Ca membră a Tratatului de la Varșovia si a C.A.E.R.. Republica 
Socialistă România se situează ferm alături de țările frățești ale 
comunității socialiste in lupta pentru pace, prietenie si cooperare 
rodnică in Europa și in lume, ceea ce îi amplifică rolul si prestigiul 
pe arena internațională. Marile realizări obținute de poporul ro
mân in cei 40 de ani care au trecut au contribuit la întărirea 
forței sistemului socialist, a luptei muncitorilor din întreaga lume 
împotriva imperialismului și reacțiunii. pentru pace, independentă, 
democrație și progres social.

Folosim această fericită ocazie pentru a vă ura succese depline.
Laosul și România au întreținut dintotdeauna legături de 

solidaritate, de prietenie și s-au sprijinit și intrajutorat reciproc, 
în lupta sa pentru salvare națională împotriva imperialismului si 
colonialismului in trecut, ca si in lupta de salvgardare si de edi
ficare socialistă in prezent, poporul laoțian a beneficiat de spri
jinul și ajutorul Partidului Comunist Român, al guvernului si al 
poporului frate român. Profităm de acest prilej pentru a reînnoi 
sentimentele noastre de gratitudine și mulțumirile noastre sincere 
pentru acest sprijin și ajutor pe care ni le-ati acordat. Sîntem pe 
deplin convinși că prietenia, solidaritatea si cooperarea dintre parti
dele, guvernele și popoarele laoțian și român, bazate pe marxism
leninism și internationalism socialist, se vor întări și dezvolta con
tinuu. în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii si socia
lismului.

în această împrejurare fericită, dorim să urăm poporului român 
obținerea de succese și mai mari în îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, care au drept 
scop transformarea României într-o tară puternică sub toate 
aspectele, asigurindu-i astfel fericire si prosperitate.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONGPS-j, ■
j Președintele Republicii,

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă.
Cea de-a 40-a aniversare a eliberării Republicii Socialiste Româ

nia imi oferă deosebitul prilej de a transmite cele mai cordiale 
felicitări și sincere urări din partea guvernului șl a poporului 
Republicii Sierra Leone, dumneavoastră, guvernului și poporului 
Republicii Socialiste România.

Adresind Excelenței Voastre urări de sănătate și fericire. îmi 
exprim speranța că relațiile cordiale care unesc țările noastre vor 
continua să se dezvolte și mai puternic în viitor.

Cu sentimente de stimă.

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al celei de-a 40-a aniversări a Zilei națio

nale a poporului român. îmi face o deosebită plăcere să vă adre
sez dumneavoastră, partidului, guvernului șl poporului român 
calde felicitări si cele mai bune urări în numele meu, al parti
dului. guvernului si poporului din Guyana.

Folosesc această ocazie pentru a evidenția remarcabilele reali
zări obținute de poporul român pe calea construcției societății so
cialiste si să afirm solidaritatea noastră permanentă cu efortu
rile dumneavoastră si ale altor națiuni pentru realizarea păcii și 
securității în întreaga lume.

Relațiile dintre țările noastre au progresat continuu si imi ex
prim convingerea că anii care vin vor oferi noi posibilități pen
tru consolidarea cooperării noastre. în avantajul reciproc al po
poarelor celor două tari.

Permiteti-mi să vă adresez cele mai sincere urări de fericire 
pentru dumneavoastră personal, precum si de prosperitate si pro
gres continuu poporului român.

L F. S. BURNHAM
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul deosebit al sărbătoririi Zilei naționale a României, 

am plăcerea să exprim Excelentei Voastre cele mai sincere feli
citări. în numele poporului dominican, al guvernului ei al meu 
personal, împreună cu cele mai bune urări pentru bunăstarea 
poporului român și fericirea personală a Excelentei Voastre.

JORGE SALVADOR BLANCO
Președintele Republicii Dominicane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu.
Permiteti-mi ca, din partea Partidului Comunist din India (Mar

xist) și din partea mea, să vă transmit dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră Partidului Comunist Român și poporului român, 
cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Poporul român, sub conducerea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. în frunte cu dumneavoastră, a marcat în 
acești ultimi patruzeci de ani multe succese în construirea socia
lismului în România, tară care era extrem de înapoiată în mo
mentul eliberării sale de sub jugul fascist.

Vă transmitem cele mai bune urări dumneavoastră. Partidului 
Comunist Român și poporului român, pentru noi victorii în 
construirea socialismului și pentru progresul multilateral al po
porului dumneavoastră.

Cu salutări revoluționare frățești.

E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general

al Partidului Comunist din India (Marxist)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României. Co

mitetul Central al Partidului Comunist din Insula Reunion vă 
adresează urările sale de întărire a relațiilor dintre partidele 
noastre, a prieteniei dintre popoarele noastre în lupta comună 
pentru solidaritate internațională, pace si socialism.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN INSULA REUNION

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Poporul asuprit din Africa de Sud, sub conducerea Congresului 

National African, se alătură milioanelor de oameni progresiști și 
iubitori de pace din întreaga lume pentru a adresa cele mai cor
diale felicitări partidului, guvernului și poporului român cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului.

Infringerea forțelor de ocupație naziste în România a constituit 
o cotitură importantă in procesul de salvare a omenirii de domi
nația nazistă și a pus bazele edificării unei Românii care a pășit 
pe calea consecventă a construirii socialismului, precum și un spri
jin pentru lupta poporului care se află deja angajat in cucerirea 
libertății și independenței.

Cu prilejul acestei aniversări, noi vă adresăm salutul nostru si 
ne reafirmăm atașamentul față de cauza unității forțelor antiim- 
perialiste in lupta pentru pace, libertate și un viitor mai bun.

OLIVER TAMBO
Președintele

Congresului Național African

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele comuniștilor din Costa Rica am deosebita plăcere să 
vă adresez ealde felicitări dumneavoastră, partidului comunist si 
poporului român, cu ocazia sărbătoririi, la 23 August, a celei de-a 
40-a aniversări a doborîrii fascismului în țara dumneavoastră și a 
victoriei revoluției de eliberare socială și națională, care a deschis 
poporului român calea socialismului.

Dorind poporului român noi succese în construirea socialismului, 
vă rugăm să primiți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un salut 
frățesc.

MANUEL MORA VALVERDE
Secretarul general

al Partidului Avangarda Populară

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist Luxemburghez vă 

transmite felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra fascismului în Româ
nia. La această importantă dată, celebrată ca sărbătoare națio
nală. n-a răsunat numai glasul împotriva opresiunii fasciste și 
hitleriste în țara dv. Poporul român, Blocul său Național și Demo
cratic. sub influența determinantă a partidului comunist, a trecut 
la procesul de reînnoire democratică si națională, care a dus apoi 
la făurirea României socialiste de azi. Această aniversare, crucială 
pentru existența și devenirea statului dv. socialist, o serbăm, îm
preună cu comuniștii și poporul român.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, de simpatia si solidaritatea sin
ceră a comuniștilor luxemburghezi cu România socialistă și parti
dul său comunist.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST LUXEMBURGHEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă felicităm cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională și vă transmitem salutările noas
tre cordiale și cele mai bune urări. Numeroasele vieți omenești 
de români jertfite in lupta împotriva fascismului german nu vor fi 
uitate niciodată.

Noi sprijinim din toată inima numeroasele inițiative ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu vizînd întărirea păcii în Europa și In 
lume și crearea condițiilor pentru dezvoltarea relațiilor de egali
tate între toate statele.

Pentru a se pune capăt foametei și sărăciei în lume, este absolut 
necesar să se oprească cursa Înarmărilor. Inițiativele românești 
sint foarte importante pentru atingerea acestui tel.

Dorim să dezvoltăm în continuare prietenia și cooperarea Intre 
partidele noastre și să adîncim relațiile prietenești dintre țările si 
popoarele noastre.

MARKO MAZELAND
Președintele Partidului Pacifist Socialist 

din Olanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
La a 40-a aniversare a Zilei naționale a României, vă rog să 

primiți din nariea mea. prieten fidel al poporului român, și din 
partea Partidului E.D.A. un cordial și frățesc salut tovărășesc, 
împreună cu cele mai calde urări de fericire și prosperitate. .

Urăm poporului român ca. sub înțeleaptă dumneavoastră corn- 
ducere, să obțină noi succese în dezvoltarea multilaterală a Româ
niei, în lupta pentru pace și colaborare între popoare, pentru stin
gerea tuturor focarelor de încordare din Europa si din întreaga 
lume.

ILIAS ILIOU
Președintele E.D.A. — Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele socialiștilor costaricani. precum și al meu personal 
doresc să vă exprim cele mai calde sentimente de respect si so
lidaritate cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a glorioasei in
surecții din August, care marchează inițierea unui proces neîn
trerupt al poporului român spre deplină independentă, bunăstare 
și progres social.

Sărbătoarea națională a României socialiste constituie un pri
lej de bucurie si un stimulent pentru revoluționarii costaricani. 
în condițiile in care America Centrală luptă neobosit pentru in
dependentă națională si autodeterminare, noi primim din partea 
eroicului popor român, a partidului comunist și conducătorului său 
un exemplu de neprețuit de ceea ce este capabil un popor inde
pendent. liber, suveran si revoluționar.

Vă rugăm să primiți, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ex
presia sentimentelor noastre de înaltă stimă si solidaritate so
cialistă.

ALVARO MONTERO MEJIA
Secretar general al Partidului Socialist Costarlcan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Am onoarea ca din partea Partidului Democrației Naționale, 

precum și a mea personal să vă adresez sincerele noastre felicitări 
si cele mai bune urări cu ocazia zilei de 23 August, sărbătoarea 
dumneavoastră națională.

îmi este plăcut să folosesc această ocazie pentru a vă asigura 
că Thailanda va depune toate eforturile pentru a menține și dez
volta pe mai departe relațiile cordiale existente între țările și po
poarele noastre. Totodată, sint convins că sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă Republica Socialistă România va continua 
să joace un rol constructiv în făurirea păcii și stabilității in lume.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea celei mai Înalte con- 
«iderațiuni.

General KRIANGSAK CHOMANAN
Președintele Partidului Democrației 

Naționale — Thailanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Vă transmit felicitări și salutul meu frățesc cu prilejul celei 

de-a 40-a aniversări a eliberării.
Al dumneavoastră sincer,

DAVID STEEL
Liderul Partidului Liberal 

din Marea Britanie

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Executiv șl al membrilor Partidului Co

munist din Marea Britanie. am dori să felicităm pe comuniștii ro
mâni, conducerea lor colectivă. în frunte cu tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu. Secretar general al Partidului Comunist Român, cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României.

Cunoaștem foarte bine transformările revoluționare petrecute 
în țara dumneavoastră în aceste patru decenii — de la țara săracă 
și dominată de fascism, unde majoritatea populației era oprimată 
și dublu exploatată, atît în domeniul economic, cît și pe plan 
politic, la statul socialist de astăzi, care a schimbat în mod calitativ 
nivelul de viată și drepturile politice ale poporului.

Sintem convinși că. sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân. România are în față un viitor strălucit și că aspirațiile le
gitime mereu mai înalte ale poporului în domeniile material și 
cultural vor fi înfăptuite.

Comuniștii români, poporul și statul, alături de toti comuniștii 
și forțele progresiste, subliniază cu atita tărie importanta luptei 
pentru pace pretutindeni in lume, pentru că războiul este dăunător 
tuturor popoarelor.

în numele comuniștilor britanici, pe lingă felicitările noastre 
pentru rezultatele obținute, exprimăm cele mai bune urări de noi 
succese in eforturile dumneavoastră pentru fericirea poporului 
român și în lupta noastră comună pentru pace.

Cu fraternitate.
COMITETUL EXECUTIV AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN MAREA BRITANIE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe.
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a eliberării 

României, ne este plăcut să vă adresăm călduroase felicitări.
Opera pe care partidul dumneavoastră a realizat-o în acești 

40 de ani. în toate domeniile, este măreață si profundă. Ați asi
gurat independenta tării dumneavoastră, lichidind subdezvoltarea 
și înapoierea de mai multe secole. Ați edificat o industrie puter
nică și ați modernizat agricultura dumneavoastră, care se distinge 
printr-un înalt randament. Dumneavoastră ati asigurat poporului 
dreptul la oiine. muncă, educație și libertate. într-un cuvint, în 
ciuda dificultăților si obstacolelor, ati reușit edificarea societății 
socialiste bazate pe dreptate și fericire, la care aspiră toate po
poarele.

Salutăm eforturile susținute pe care le depune tara dumnea
voastră alături de alte țări socialiste si forte ale progresului, 
pentru reglementarea pe calea negocierilor a diferendelor inter
naționale. pentru consolidarea păcii mondiale, pentru înțelegere 
între națiunile lumii.

Cooperarea reciproc avantajoasă dintre țările noastre cuprinde 
numeroase domenii și acționăm pentru extinderea si dezvoltarea 
acesteia.

Partidele noastre întrețin, de peste 30 de ani. excelente relații, 
pe baza respectului reciproc al independentei, egalității si solida
rității internaționale. Vom acționa continuu pentru întărirea și 
dezvoltarea acestor relații.

Urăm poporului dumneavoastră noi succese, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și a înteleptei si clarvăzătoarei dum
neavoastră conduceri.

Primiți, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu. asigurările senti
mentelor noastre frătesti si sincerei prietenii.

Pentru Comitetul Central al Partidului Progresului șl Socia
lismului din Maroc.

ALI YATA
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României de 

sub dominația fascistă, Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Grecia adresează Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, tuturor comuniștilor și poporului român cele mai căl
duroase felicitări și cele mai bune urări.

înaintînd pe drumul construirii socialismului, oamenii muncii 
din România, sub conducerea partidului comunist, au obtinut in 
anii puterii populare importante succese In domeniul economic, al 
științei, tehnicii și culturii.

Cu ocazia acestei mari aniversări, urăm comuniștilor șl tuturor 
oamenilor muncii din România noi și mari succese in construcția 
socialismului și ne exprimăm convingerea că relațiile dintre Parti
dul Comunist din Grecia și Partidul Comunist Român se vor în
tări in lupta comună împotriva imperialismului, în interesul po
poarelor Greciei și României, al păcii în întreaga lume, al pro
gresului social si al socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Iubiți tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă 

adresează călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă a poporului român.

Importanța istorică a actului de la 23 August 1944 s-a evidențiat 
prin extraordinarele sale consecințe. Dintr-o țară înapoiată și 
secular oprimată. România s-a transformat intr-o națiune prosperă 
și independentă, care avansează susținut pe drumul construcției 
socialiste.

Iubiți tovarăși, în această oră jubiliară pentru poporul român, 
guvernul si partidul său. comuniștii venezueleni se unesc cu 
dumneavoastră si vă urează noi succese în lupta împotriva impe
rialismului, pentru progres, pace și socialism.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia între popoarele și partidele noastre !
Trăiască internaționalismul proletar !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a triumfului revoluției de 

eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă in 
tara dumneavoastră. Comitetul Central al Partidului Comunist San- 
marinez va transmite un salut cordial și frățesc. împreună cu 
urările cele mai vii șl sincere de noi succese în opera dumnea
voastră de semnificative și profunde transformări sociale, poli
tice și economice in România.

Comuniștii și forțele progresiste sanmarineze urmăresc cu aten
ție și simpatie realizările dobindite de clasa muncitoare, de întregul 
popor român — condus de partidul dumneavoastră — în cei patru
zeci de ani de la victoria revoluției de eliberare națională împo
triva opresiunii fasciste și imperialiste. Ei sînt conștienti de rea
lizările obținute de țara dumneavoastră, care, în pofida dificultă
ților reale rezultate din criza economică mondială si din situația 
internațională agravată de serioase pericole la adresa păcii, liber
tății și independentei popoarelor, a reușit să construiască o socie
tate socialistă dezvoltată. Partidul Comunist Sanmarinez este con
vins că obiectivele trasate de partidul dumneavoastră la ultimul 
său congres vor . fi îndeplinite, în ciuda faptului că pe arena 
mondială procesul de destindere și de cooperare între toate statele 
și popoarele a suferit o întrerupere bruscă, accentuind periculoasa 
cursă a înarmărilor. în primul rind cea nucleară, care face să pla
neze asupra întregii umanități o gravă amenințare.

Activitatea dumneavoastră neobosită în apărarea păcii, inde
pendenței, suveranității naționale și neamestecului în treburile in
terne ale altor state reprezintă un punct de referință clar pen
tru toti aceia care, pe planeta noastră, luptă pentru însănătoșirea 
climatului internațional, pentru instaurarea de noi raporturi bazate 
pe dezarmarea generală și controlată, pe încrederea reciprocă sl 
pe respectarea prevederilor Actului final al Conferinței de la 
Helsinki. în această luptă, popoarele, si în primul rind comuniștii, 
au capacitatea de a pune capăt dominației forțelor imperialiste si 
războinice, care amenință umanitatea. Pe această cale este necesar 
să se procedeze cu mai multă vigoare sl hotărîre pentru unirea 
într-un vast front al păcii a tuturor forțelor iubitoare de pace si 
progresiste : toti oamenii de bună credință.

In acest spirit de unitate și solidaritate. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Sanmarinez salută cea de-a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției dumneavoastră de eliberare socială si națională, 
care a permis României să pășească pe calea edificării societății 
socialiste și exprimă cele mai sincere urări de noi și tot mai im
portante succese în activitatea dumneavoastră pentru a ajunge pe 
noi trepte de bunăstare și fericire pentru întregul popor român, 
într-o lume eliberată pentru totdeauna de teama unui holocaust 
termonuclear.

Pentru Comitetul Central.
UMBERTO BARULLI

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială si națională, antifascistă si antiimperialistă a poporului 
român. în numele Partidului Socialist din Chile, vă exprimăm 
salutul nostru frățesc, militant, de prietenie revoluționară, precum 
si urarea de mari victorii în ccnstructia socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.

Schimbările pe care le-a înregistrat România de la victoria 
Insurecției din August 1944 au creat posibilitatea ca poporul să 
devină adevăratul conducător și constructor al unei noi societăți, 
în care dezvoltarea si creșterea nivelului de trai să fie pusg in 
slujba sa. înlăturînd injustiția si represiunile regimului trecut.

Momentul sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări găsește Româ
nia într-o perioadă de mari realizări în diferite domenii ale dez
voltării sale, confirmînd o dată in plus că instaurarea regimului 
socialist a situat țara pe un loc privilegiat în rindul celorlalte 
state.

Contribuția si lupta României pentru o nouă ordine economică 
internațională s-au transformat într-un factor primordial în poli
tica externă a tării, fapt recunoscut si apreciat de toate forțele 
progresiste de pretutindeni.

Pe Plan international, contribuția României la lupta pentru 
pace, destindere, stoparea cursei înarmărilor, colaborarea între 
guverne si state cu sisteme sociale diferite este apreciată foarte 
mult.

Poporul, guvernul si Partidul Comunist Român au acordat, de 
asemenea. în politica externă, o importantă vitală luptei popoa
relor din țările in cură de dezvoltare pentru libertatea și inde
pendența lor. Sprijinul lor politic și material a confirmat solida
ritatea internațională a comuniștilor si a poporului român.

Noi. socialiștii chilieni, prieteni vechi ai partidului comunist sl 
poporului român, folosim această ocazie pentru a reafirma senti
mentele noastre de recunoștință pentru ajutorul și solidaritatea pe 
care le-ați manifestat în lupta dreaptă și dificil^ a poporului chi
lian pentru a recuceri drepturile democratice si libertatea.

Sperăm că România socialistă, sub conducerea încercatului său 
partid comunist, care si-a dovedit competența și capacitatea de 
a o conduce spre noi victorii, să obțină,, in cel mai scurt timp, 
nivelul cel mai înalt al dezvoltării sale în toate domeniile de acti
vitate. prin munca harnicului său popor, conștiincios si disciplinat.

Vă dorim, dragă tovarășe Ceausescu, dumneavoastră si poporu
lui român cît mai multe si importante succese.

Să se întărească prietenia noastră revoluționară !
Cu salutări socialiste.

CLODOMIRO ALMEYDA
Secretar general 

al Partidului Socialist din Chile
HERNAN DEL CANTO

Secretar cu problemele internaționale 
al Partidului Socialist din Chile

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe.
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării statului socialist 

român, Partidul Socialist EDEK din Cipru și eu personal vă dorim 
dumneavoastră și poporului român prieten noi succese în toate 
domeniile de activitate.

Poporul și partidul nostru dau o înaltă apreciere colaborării 
noastre pentru pace și securitate, fiind convinși că această cola
borare va cunoaște o continuă extindere.

Vă dorim din nou progrese și succese pe toate planurile.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru EDEK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, în numele conducători

lor partidului, al muncitorilor și al meu personal, am marea plă
cere de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări Exce
lenței Voastre și poporului măreței dumneavoastră țări.

Cu cele mai calde salutări,
MD. ZAHIR KHAN

Președintele Partidului Național 
Republican — Bangladesh

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vă rugăm să acceptați felicitările noastre frățești, călduroase, 

cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă în tara 
dumneavoastră. Această victorie a deschis o nouă epocă în istoria 
poporului român, calea victoriei socialismului.

Cu ocazia acestei mărețe sărbători naționale a poporului român. 
Partidul Comunist din Canada transmite bune urări poporului ro
mân, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

Vă dorim să continuați eforturile de dezvoltare a țării dum
neavoastră și lupta pentru o lume pașnică.

De asemenea, dorim să folosim această ocazie deosebită ca o 
contribuție la dezvoltarea solidarității, prieteniei și cooperării între 
cele două partide ale noastre, intre cele două popoare și intre 
cele două țări.

Cu salutări frățești călduroase,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 40-a glorioase aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, salutăm 
partidul comunist frate, poporul român muncitor și ne exprimăm 
încrederea în desfășurarea, in continuare, a operei dumneavoastră 
grandioase de edificare cu succes a unei patrii socialiste înfloritoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.
în numele Comitetului executiv national al Partidului Socialist 

Revoluționar Ecuadorian, vă rog să primiți un salut frățesc, urări 
de sănătate și fericire, de succes în conducerea statului și a 
partidului.

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției din România, 
vă rog să primiți, de asemenea, urările noastre de noi si impor
tante succese în construcția socialistă.

Să se întărească prietenia și solidaritatea dintre popoarele și 
partidele noastre !

Cu sentimente frățești,

Dr. VICTOR GRANDA AGUILAR
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Am deosebita plăcere de a vă transmite, In numele meu și al 

Partidului Muncitoresc Unit — MAPAM din Israel, cele mai sincere 
felicitări cu prilejul Zilei de 23 August — cea de-a 40-a aniversare 
a eliberării României de sub jugul fascist.

Urăm poporului român si Partidului Comunist Român ca. sub 
conducerea dumneavoastră, să obțină noi succese in construirea 
socialismului, prosperitate, progrese în lupta pentru instaurarea 
unei păci trainice in lume.

Totodată, îmi exprim satisfacția pentru bunele relații existente 
intre partidele noastre, pe care dorim să le continuăm și să le 
consolidăm.

VICTOR SHEMTOV
Secretar general al Partidului 

Muncitoresc Unit — MAPAM — Israel
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I)

listă România și Republica Populară Chineză, în
deosebi în domeniile economic, al cooperării în 
producție și al schimburilor comerciale. A fost 
relevată, în acest sens, însemnătatea concluziei 
la care s-a ajuns în timpul convorbirilor, de a se 
trece la discutarea și convenirea unor acorduri 
de colaborare economică și tehnico-științifică, pe 
termen lung, între cele două țări.

A fost reliefată, totodată, importanța schimbu
rilor de păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Li Xiannian cu privire la actualitatea politică 
mondială, care au pus în evidență identitatea 
sau apropierea punctelor de vedere în proble
mele majore ale vieții internaționale. In cadrul 
convorbirilor a fost exprimată hotărîrea României 
și Chinei populare de a conlucra tot mai strîns pe 
arena mondială, de a-și aduce contribuția activă 
la oprirea evoluției periculoase a evenimentelor 
spre încordare și război, la încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare nucleară, la 
rezolvarea pe, cale pașnică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state, la afirmarea fermă în rela
țiile internaționale a principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, la triumful politicii de destin

Cronica zilei

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Părăsind frumoasa dumneavoastră tară, vă adresez încă o dată mulțu

mirile mele sincere dumneavoastră personal, celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid si de stat a României, ca și poporului român pentru 
calda primire si amabila ospitalitate Pe care ni le-ati acordat.

Sint deosebit de satisfăcut că am avut ocazia să vizitez încă o dată 
tara dumneavoastră, să particip Ia marea sărbătoare a poporului român, 
să am convorbiri sincere si rodnice cu dumneavoastră si ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid si de stat, să vin în contact cu mase largi popu
lare și să cunosc realizările și experiența dumneavoastră in construcția 
socialismului în România. Impresiile frumoase căpătate în cursul acestei 
vizite si sentimentele de profundă prietenie nutrite de poporul român față 
de poporul chinez îmi vor rămine întotdeauna în memorie.

Urez prosperitate si înflorire Republicii Socialiste România.
Să trăiască veșnic prietenia chino-română.
Vă urez multă sănătate și viatg lungă.

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului si poporului singaporez si al meu personal, vă 
mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitare transmis cu ocazia sărbă
toririi Zilei naționale a Republicii Singapore.

C. V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

1 Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi permiteți să adresez mulțumiri cordiale Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român si dumneavoastră personal pentru feli
citările și bunele urări transmise cu prilejul alegerii mele ca secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Partidul Popular 
Revoluționar Mongol si Partidul Comunist Român, dintre Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă România se vor dezvolta si ne mai 
departe. în interesul popoarelor noastre, spre binele întăririi în tot mai 
mare măsură a unității tarilor socialiste, păcii si prieteniei între popoare.

Folosesc această ocazie pentru a vă ura mari succese in vasta dumnea
voastră activitate consacrată bunăstării poporului frate român, triumfului 
cauzei socialismului.

Cu stimă,
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Deosebit de sensibil la mesajul de felicitări și urări pe care dumnea
voastră ati binevoit să mi-1 trimiteți cu ocazia sărbătorii noastre naționale, 
tin să vă exprim, în numele poporului saotomez. al guvernului său și al 
meu personal, cele mai vii și sincere mulțumiri.

La rindul meu, vă adresez cele mai bune urări de fericire personală, 
de prosperitate poporului tării dumneavoastră și de întărire a relațiilor 
bilaterale.

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Republicii Democratice 

Sao Tome și Principe

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Insurecției naționale slovace, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jan Papp, a oferit, 
miercuri la amiază, un cocteil.

Au participat tovarășii Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Marin Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, Mihai Burcă, vicepreședin
te al Consiliului National al F.D.U.S., 
Neculai Agachi. loan Florea. Gheor- 
ghe Chivulescu — miniștri. Mihai 
Nicolae. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. conducători ai unor instituții 
centrale si organizații de masă si 
obștești, veterani din războiul an
tifascist. oameni de știință si cul
tură. generali si ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
în perioada 16—30 august a.c„ o 

delegație a ziarului „Guangming. Ri- 
bao“ din R.P. Chineză, condusă de 
Liu Aizhi, prim redactor-șef adjunct, 
a efectuat o vizită in tara noastră la 
invitația ziarului „România liberă".

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația de ziariști chinezi a parti
cipat la festivitățile prilejuite de a- 
niversarea a 40 de ani de la actul is
toric de la 23 August 1944. De ase
menea, delegația a purtat convorbiri 
și a vizitat obiective industriale, a-

t V
15,00 Telex
15,05 Omul șl sănătatea. Dialog cu te

lespectatorii
15.20 Studioul tineretului
16.20 Ecran de vacanță — desene ani

mate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 40 de ani de istorie nouă (color). 

Reportaj realizat la expoziția 
„Dezvoltarea economică și socială 
a României"

Concursul de creație și interpretare 
de muzică ușoară românească 

„Mamaia ’84“
Aseară, la Teatrul 

de vară din Mamaia, 
s-a deschis Concursul 
de creație și interpre
tare de muzică u- 
șoară românească 
„Mamaia ’84“ — mani
festare organizată sub 
egida Consiliului Cul
turii și Educației So
cialiste, Radiotelevi- 
ziunii române. Uniunii 
compozitorilor. Comi
tetului iudetean de 
cultură și educație so
cialistă Constanta. în 
concursul de creație 
sînt anunțate 42 de 
melodii. 24 de ti
neri aflîndu-se în
scriși în competiția in- 
terpretilor. Vedete ale 
muzicii ușoare româ
nești (Corina Chiriac, 
Angela Similea, Mira- 
bela Dauer, Cornel 
Constantiniu, Marina 
Voica, Dan Spătaru, 
Mihai Constantinescu, 
Mirela Voiculescu, An
gela Ciochină, Eva 
Kiss etc.) in concurs, 
sau unii dintre ei in 
recitaluri, lansează 
compoziții semnate de 
Ion Cristinoiu, Came
lia Dăscălescu, .Vasile 
Veselovschi, Dan Ar- 
deleanu, Vasile V. Va- 
silache. Cornel Fuga- 
ru, Marius Țeicu, 
Marcel Dragomir etc. 
sau creații apârținînd 
unor tineri compozi
tori. Sint prezente : 
orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii ro

mâne. diriiată de 
maestrul Sile Dini- 
cu. orchestra Tea
trului „Fantasio" din 
Constanta, condusă de 
compozitorul Aurel
Manolache, formațiile 
„Wilmany", „Post-
scriptum". ..Savoy" si 
Ionel Tudor (cele care 
de fapt au realizat și 
imprimările pentru 
concursul de creație) 
și grupul „Choralis" al 
Ansamblului artistic 
al U.T.C., condus de 
Voicu Enăchescu, care 
susține refrenele voca
le în zeci și zeci de 
partituri.

„Dedicăm această 
săptămină a muzicii 
ușoare românești — 
spunea Ladislau He- 
gediis, secretar de 
stat la Consiliul Cul
turii și Educației So
cialiste — marilor eve
nimente politice ale 
acestui an. Sînt antre
nate. după cum se 
vede, cele mai cunos
cute nume — inter- 
preti si compozitori — 
ale cintecului româ
nesc și. la luminile 
rampei, se vor putea 
detașa valorile, acele 
cîntece. acele inter
pretări care vor avea 
adeziunea celor două 
jurii (de creație si in
terpretare), alcătuite 
din personalități ale 
vieții artistice româ
nești. precum si ade

gricole și social-culturale in Capita
lă, precum și în județele Vrancea, 
Ialomița, Constanța.

Delegația de ziariști chinezi a fost 
primită de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

★
Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe ambasadorul James Goodby, șeful 
delegației S.U.A. la Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarma
re în Europa, aflat în tara noastră 
pentru consultări.

Au fost abordate probleme privind 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru încheierea cu succes a confe
rinței, care să ducă la creșterea în
crederii între statele participante, la 
întărirea securității lor si la pregăti
rea condițiilor pentru trecerea la de
zarmare, în primul rind nucleară, in 
Europa și in lume.

★
Miercuri a avut loc în Capitală, cu 

prilejul Zilei naționale a Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, o 
manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țâră. Au parti
cipat membri ai conducerii I.R.R.C.S. 
și Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, un numeros public.

Erau prezenti dr. Abdulhamid S. 
Zintani, secretar al Comitetului 
Popular al Biroului Popular al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București, membri ai 
Comitetului și Biroului popular.

20,35 Sub steaua comunistului destin — 
cîntece patriotice și revoluționare

20,45 Ctitorii cu care ne mîndrim. Șan
tierul — școală a muncii și educa
ției revoluționare. Șantierul na
țional al tineretului de la Motru 

21,05 Film serial pentru tineret (color). 
„Eroii nu au vîrstă". Producție a 

, studioului de film TV realizată in 
Centrul de producție cinematogra
fică „București". Scenariul : Fran- 
cisc Munteanu. Regia : Mlhai Con
stantinescu. Episodul 3

21,55 Revista literar-artistică TV. Lite
ratura și arta gloriosului August 
românesc : Teatrul

22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

ziunea publicului. Este 
o competiție plină de 
tinerețe, o competiție 
în care vor prima : 
inspirația. talentul, 
profesionalismul".

„Aș semnala, de a- 
semenea a adăugat 
prof. univ. Nicolae 
Călinoiu, președin
tele Uniunii compozi
torilor. rectorul Con
servatorului ..Ciprian 
Porumbescu" si pre
ședinte al juriului de 
creație — acele minu
nate bucăți de com
poziții. prezentate în 
afara concursului. În
chinate' pămintului ro
mânesc, păcii, secreta
rului general al parti
dului : sînt cîntece de 
vibrație, cîntece com
puse cu multă sensi
bilitate. ce vor de- 
monsțra înalta tinută 
a acestei manifestări".

într-un cadru tine
resc. sărbătoresc — 
scenografia aoartinînd 
arhitectelor Teodora 
Dinulescu si Mihaela 
Giușcă — s-a desfă
șurat aseară, așadar, 
primul dintre cele 
cinci spectacole care 
vor alcătui manifestă
rile Concursului de 
creație si interpretare 
de mttzică ușoară ro
mânească ..Mamaia 
1984".

Smarantia 
OȚEANU

dere și colaborare, la lupta pentru progres social 
și pace în lume.

A fost relevată atenția deosebită pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian au 
acordat-o, în cadrul convorbirilor, problemelor 
privind înfăptuirea securității și cooperării în Eu
ropa, subliniind importanța aprecierilor expri
mate cu privire la necesitatea de a se acționa cu 
toată răspunderea pentru oprirea amplasării ra
chetelor americane și a contramăsurilor sovie
tice, pentru reluarea negocierilor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Americii, în vederea 
realizării unui acord privind eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune și apoi a tuturor 
armelor nucleare de pe continentul european.

Comitetul Politic Executiv a aprobat intru to
tul rezultatele noului dialog româno-chinez la 
nivel înalt și a indicat guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale să ia toate măsurile ce 
se impun pentru realizarea, în cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor convenite, a obiectivelor 
de colaborare prevăzute, care asigură amplifi
carea și aprofundarea, in continuare, a conlu
crării multilaterale dintre România și Republica 
Populară Chineză, dintre partidele și popoarele 
noastre.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Gheorghe Arsene a fost numit în 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Tuni
siană.

★
La Tabăra centrală din Bucșoaia — 

Gura Humorului s-a încheiat faza 
republicană a concursului „Patrie 
română — tară de eroi", organizat 
sub egida Consiliului National al Or
ganizației Pionierilor. Au participat 
328 de elevi din toate județele țării și 
municipiul București, selecționați in 
urma etapelor de masă ale competi
ției. Concursul, constind din probe- 
test de istorie, creație literară și de 
artă plastică, a oferit participanților 
posibilitatea punerii în valoare a ap
titudinilor artistice și a pregătirii lor 
în aceste domenii.

Marele trofeu al concursului a re
venit echipajului Școlii generale nr. 
180 din București, pe primele trei 
locuri situîndu-se reprezentanții Li
ceului pedagogic „Emil Bodnăraș" 
din. Suceava, Școlii generale nr. 5 
Tecuci și Școlii generale nr. 1 Mo- 
reni-Dîmbovița. (Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 31 august, 1 și 2 septembrie. 
In țară : Vremea va fi în general cal
dă, cu cerul variabil. înnorări mai 
accentuate se vor produce în nordul 
tării, unde pe alocuri va ploua. Vîntul 
va sufla slab pînâ la moderat, cu u- 
nele Intensificări în zona de munte, 
predominind din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre II și 18 grade, izolat mai coborite 
în prima noapte, iar maximele între 
22 și 32 de grade. Pe alocuri se va 
produce ceață. In București : Vremea 
se va încălzi, iar cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla în general slab. Tem
peraturile minime vor oscila între 12 
șl 15 grade, iar maximele intre 27 șl 30 
de grade.

Știri sportive
FOTBAL. BERLIN 29 (Agerpres).

— Miercuri, la Gera (R.D. Germană), 
într-un meci internațional amical de 
fotbal, s-au întîlnit formațiile R.D. 
Germane si României. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 2—1 în favoarea 
gazdelor. Scorul a fost deschis în 
min. 4 de fotbaliștii români, prin 
Irimescu, care a transformat o lo
vitură de la 11 m acordată la un 
fault asupra lui Cămătaru. Fotbaliș
tii din R.D. Germană au egalat în 
min. 16 prin Minge, scorul final 
fiind stabilit în ultimul minut de 
joc de Liebers. în repriza secundă, 
formația României a evoluat în 9 
jucători, datorită eliminării lui Ior- 
gulescu si Irimescu.

Pe stadionul „23 August" din 
Bacău s-a disputat miercuri meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
echipele de tineret ale României și 
R.D. Germane, încheiat cu victoria 
fotbaliștilor români cu scorul de 3—0 
(1—0). Golurile au fost marcate de 
Șoiman (min. 23 și 78) și Muntean 
(min. 72).

CICLISM. Competiția internațio
nală ciclistă „Cupa Voința" a pro
gramat ieri două etape, una contra- 
cronometru individual la Boldești— 
Scăeni, pe un traseu în pantă de 
3 km, și cealaltă in municipiul Plo
iești. pe bulevardul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — circuit, 50 km. Cursa de 
contracronometru s-a încheiat cu 
victoria dinamovistului bucureștean 
Vasile Mitrache — 7’13”, urmat de 
Olimpiu Celea (Steaua București) — 
7’25” și Nicolae Aldulea (CIBO Bra
șov) — 7’32”.

Etapa a 4-a, pe circuit, a revenit 
rutierului polonez Stanislaw Gre- 
chowsky, urmat de tinărul ciclist 
arădean Ludovic Covaci și de Cornel 
Nicolae (Dinamo București), toți cro
nometrați pe 50 km cu timpul de 
lh 15’18”.

In clasamentul gener.al conduce 
Gheorghe Lăutaru (Dinamo Bucu
rești), urmat de Ludovic Covaci 
(Voința Arad) și Olimpiu Celea 
(Steaua București).

Astăzi are'loc ultima etapă: Plo
iești — Florești — Sinaia — Predeal
— Vălenii de Munte (165 km).

ȘAH. Cea de-a X-a ediție a tur
neului internațional de sah „Memo
rialul Mihail Sadovcanu" s-a în
cheiat la Ia'și cu victoria maestru
lui român Ovidiu Foișor, care a to
talizat 9 puncte din 12 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat Utasi 
(Ungaria). Lupu (România) — cu 
cite 8,5 puncte, Antonov (Bulgaria)
— 7 puncte.

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

„Deplină unitate 
de voință și acțiune"
HAO JIANXIOU, membru su

pleant ol Secretariatului C.C. al 
P.C. Chinez :

Sîntem deosebit de bucuroși că 
am avut prilejul ca, împreună cu 
președintele Republicii Populare 
Chineze. Li Xiannian. să participăm 
la marea sărbătoare a poporului 
român. Expoziția realizărilor eco
nomiei românești, panourile pur
tate de oamenii muncii la de
monstrație ne oferă o imagine con
cludentă a marilor succese înre
gistrate în cele patru decenii care 
au trecut de la 23 August 1944, și 
îndeosebi în perioada de cînd în 
fruntea Partidului Comunist Ro
mân se află tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu. Toate acestea vin să i- 
lustreze și să întregească tabloul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită Ta 
sesiunea 'iolemnă. oferind explica
ția optimismului ce caracterizează 
proiectele de dezvoltare viitoare a 
României socialiste.

Ne-au impresionat vigoarea pa
radei militare, demonstrația gărzi
lor patriotice, exprimînd hotărîrea 
fermă de a asigura independența și 
suveranitatea națională, de a apăra 
cuceririle socialismului, pacea. In 
mod deosebit aș dori să relev cit 
ne-a mișcat spectacolul oferit de 
copii și tineri ; vedem în aceasta 
preocuparea partidului, a secreta
rului său general pentru educarea 
lor patriotică, pentru formarea lor 
ca oameni de nădejde, demni con
structori ai societății comuniste. 
Bucuria pe care am citit-o pe fețele 
tuturor participanților la demon
strație exprimă satisfacția datoriei 
împlinite, încrederea în posibilita
tea înfăptuirii marilor obiective 
stabilite de partid, unitatea lor de 
voință și acțiune.

Prezența delegației noastre de 
partid și de stat la marea sărbătoa
re națională a poporului român, ca 
și vizita de stat a tovarășului Li 
Xiannian exprimă sentimentele de 
prietenie si profund respect care 
leagă popoarele noastre. Sîntem 
ferm convinși că bunele relații de 
prietenie și colaborare chino-româ- 
ne vor continua să se dezvolte. în 
spiritul hotărîrilor adoptate cu pri
lejul întîlnirilor dintre conducătorii 
celor două partide și țări.

Dorim ca prin intermediul zia
rului „Scînteia" să adresăm oame
nilor muncii din România, poporu
lui frate român un cald salut tovă
rășesc și cele mai sincere felicitări ; 
ca prieteni adevărați, participăm 
alături de el la emoția acestei mari 
sărbători. Urăm poporului român 
ca, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului său comunist, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
obțină noi si noi victorii.

„0 analiză realistă, 
profund științifică 

a problematicii mondiale"
BARRY MOUSSA BARQUE, mem

bru al Biroului Politic al Adunării 
Poporului Togolez, ministrul mine
lor și lucrărilor publice :

Pentru noi este clar că numai 
animat de dorința fierbinte de uni

cinema
• Emisia continuă : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,45; 14,30; 17; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Surorile : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
Q Salutări de Ia Agigea : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Buletin de București : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră — 15, Evadarea — 17,15; 19,30, CO- 
TROCENI (49 48 48).
• Ca-n filme : PACEA (60 30 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Nemuritorii : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
O Acțiunea „Autobuzul" : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Probă de 1 microfon : VIITORUL 
(79 71 26) — 15,30; 17,30; 19,30. 

tate poporul român a putut depăși 
dificultăți inerente unei opere con
structive de asemenea proporții 
cum este edificarea unei societăți 
noi. mai bune si mai drepte pentru 
toti cetățenii. întemeiată pe -o uni
tate deplină între popor, partid si 
conducător. activitatea revolu
ționară din tara dumneavoastră s-a 
putut desfășura cu deplin succes, 
fapt atît de pregnant în tabloul ge
neral cu care se înfățișează Româ
nia în fata întregii omeniri.

Am ascultat cu viu interes cu
vîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Sesiunea solemnă co
mună a organelor de partid, de stat 
si obștești din România cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la înfăp
tuirea actului revoluționar de la 
23 August. Și de această dată, șeful 
statului român a impresionat prin 
analiza realistă, profund științifică 
a situației politice si economice din 
lume, prin perseverenta recunoscu
tă cu care acționează pentru pro
movarea păcii. încetarea cursei 
înarmărilor, pentru solutionarea 
problemei datoriilor externe ale 
statelor în curs de dezvoltare. Una 
din ideile deosebit de importante 
subliniate în cuvîntarea președin
telui Nicolae Ceaușescu este cea 
potrivit căreia întreaga problema
tică a lumii contemporane este 
subordonată luptei pentru pace, 
pentru preîntîmpinarea unui război 
nuclear. Numai în condiții de li
niște. toate popoarele îsi pot con
centra eforturile, resursele pentru 
dezvoltare si progres ; în linsa pă
cii. nimic din ceea ce ne-am pro
pus spre binele oamenilor nu va 
putea prinde contur. Iată de ce 
subscriem la ideile generoase, la 
apelurile si inițiativele președin
telui României îndreptate spre asi
gurarea păcii si progresului.

„Patru decenii 
de dezvoltare 
impetuoasă"

General-colonel TENCIO PA- 
PAZOV, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, adjunct al ministrului 
apărării populare :

Ne face mare bucurie să partici
păm la. această glorioasă aniversare 
a poporului frate român — 40 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944. 
Noi, în Bulgaria, urmărim cu multă 
prietenie realizările poporului ro
mân, de care ne simțim apropiați 
nu numai ca vecini, ci și prin multe 
momente ale trecutului de luptă 
comună pentru libertate și inde
pendentă. In curînd vom aniversa 
și noi 40 de ani de la revoluția 
socialistă; deci popoarele bulgar 
și român s-au aflat alături și in 
aceste patru decenii de construc
ție a unei vieți noi în tarile noastre.

Aceste patru decenii au marcat 
puternic destinele popoarelor noas
tre. Am vizitat Expoziția realizări
lor economiei românești și am fost 
deosebit de impresionat de marile 
succese înregistrate. A cunoscut o 
impetuoasă dezvoltare industria ro
mânească. Am putut vedea reali
zări' remarcabile în industriile con
strucțiilor de mașini, chimică, în 
domenii de vîrf cum sînt electro

• Șapte băieți și o ștrengăriță : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Actorul și sălbaticii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
@ Mihail, cîine de circ — 9; 11; 13, 
Capcana, mercenarilor — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Ani eroici : GLORIA (47 46 75) — 
19,45.
• Cobra se întoarce : GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,45, la grădină —
20,30.
• Cineva ca tine : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
O Prindeți și neutralizați : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
© Detașament cu misiune specială : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Cu tine viața e frumoasă : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
• După legile vremii de război : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Insula Wolmi : DRUMUL SĂRII 
(31 20 13) — 15,30; 17,45; 20.
• Pianke : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Locotenent Cristina : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Călăreții de dimineață : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 19.
@ Compania a 7-a sub clar de lună : 

tehnica, electronica, practic In toate 
ramurile economiei.

Despre aceste succese vorbesc în 
mod sugestiv și panourile purtate 
la demonstrație. Ca militar, aș vrea 
să remarc modul strălucit în care 
s-a desfășurat parada militară, ceea 
ce arată nivelul pregătirii forțelor 
armate ale României socialiste — 
întreaga demonstrație ilustrînd uni
tatea moral-politică a unui popor 
liber, care a făcut pași uriași în 
edificarea orinduirii noi. socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a e- 
videnția bunele raporturi care exis
tă între popoarele bulgar și român, 
între țările noastre și forțele lor 
armate. O contribuție de cea mai 
mare importanță la dezvoltarea a- 
cestor relații o au, cum se știe, le
găturile prietenești dintre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, 
intilnirile lor frecvente, care, de 
fiecare dată, au deschis noi orizon
turi colaborării noastre pe cele mai 
diverse planuri. La marea sărbă
toare a României socialiste, adre
săm poporului român urarea din 
inimă de noi succese în anii viitori, 
fericire și prosperitate.

„Strălucit bilanț 
al anilor 

de construcție socialistă"
JAIME SERRA, membru al Co

misiei Politice a C.C. al Partidului 
Comunist Portughez :

Am vizitat pentru prima oară 
România în anul 1958. Comparînd 
ceea ce era atunci și ce întîlnim 
astăzi, diferența este foarte mare 
din toate punctele de vedere. O 
arată cifrele statistice, o arată via
ta actuală a poporului român sub 
cele mai diverse aspecte. Este 
limpede că procesul de industriali
zare accelerată, care' a schimbat 
radical fizionomia economică a tă
rii. a avut ca rezultat și îmbună
tățirea radicală a nivelului de trai 
pentru întregul popor, ceea ce nu
mai socialismul poate să asigure. 
Dovezi incontestabile in acest sens 
sint progresele urbanizării, mulți
mea blocurilor de locuințe moder
ne înălțate peste tot. varietatea și 
calitatea îmbrăcămintei, gradul de 
cultură al poporului etc.

Am fost pe litoralul Mării Negre, 
unde am întilnit un mare aflux de 
populație din toate categoriile so
ciale. cărora le stau la dispoziție 
stațiuni de odihnă din cele mai 
frumoase și bine amenajate, la 
preturi accesibile. Am avut, de a- 
semenea, ocazia să văd grandiosul 
obiectiv economic care este Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
motiv de îndreptățită mindrie pen
tru români, pentru că acest obiec
tiv spune mult nu numai despre 
dimensiunea efortului depus, ci și 
despre nivelul general atins de e- 
conomia românească. Este o operă 
inginerească de însemnătate extra
ordinară atît pentru generația de 
azi. cit mai cu seamă pentru ge
nerațiile viitoare. Aș putea men
ționa și alte exemple de realizări 
remarcabile, dar lucrul cel mai im
portant mi se pare faptul că toate 
acestea au fost obținute de un 
popor unit în jurul partidului său 
comunist, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și că acest po
por își exprimă puternic, cu pri-

CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 20,30.
• Rocky II : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Seherezada: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Roiul: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 10; 20,15.
• Vizită la domiciliu : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Lupii mărilor: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45, MODERN (31 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30.'
• Martorul știe mai mult : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Omul și fiara : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20,30.
• Lanțul amintirilor : TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
O Par și impar ; CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cascadorul Hooper : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
• Polițist sau delincvent ; GRĂDINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45. 

lejul glorioasei aniversări a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă. hotărîrea fermă de a urma 
și pe viitor politica partidului de 
dezvoltare multilaterală a Româ
niei. Noi. comuniștii portughezi, 
vedețn în înflorirea continuă a 
României un sprijin în lupta noas
tră și ținem să ne exprimăm ho
tărîrea de a strînge tot mai mult 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare cu P.C.R.

Am ascultat cu mult interes cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea 
solemnă. Pe lingă sinteza bogatelor 
realizări obținute după actul istoric 
de la 23 August 1944. din cuvin- 
tare se degajă o mare încredere 
în viitorul socialismului si al păcii, 
încredere pe care o impărtăsește și 
P. C. Portughez.

„Contribuții 
din cele mai prețioase 

Ia generalizarea 
noilor principii 

de relații între state"
GIULIO FERRARINI, membru al 

Adunării Generale și al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, deputat :

Am avut ocazia să asist la o 
magnifică demonstrație populară, 
care, pe deasupra perfecțiunii în 
ce privește organizarea si desfă
șurarea. a ilustrat cît se poate de 
elocvent dragostea Si st ima poporu
lui fată de conducătorul său., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Este 
firesc să fie asa căci, cum știm cu 
toții, de numele conducătorului 
partidului si statului sint indiso
lubil legate cele mai importante 
realizări obținute d,e; poporul ro-' ...
mân în dezvoltarea multilaterală' ' 
a patriei sale. După cum tot de 
gîndirea clarvăzătoare si activita
tea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceausescu este intim le
gată promovarea cu consecventă 
de către România a unei politici 
externe întemeiate ferm pe prin
cipiile respectării independentei 
si suveranității naționale. ale 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi si avantaju
lui reciproc, principii pe care si 
noi le socotim de fundamentală 
însemnătate pentru relațiile dintre 
toate statele. Șeful statului român 
a adus de-a lungul anilor contri
buții din cele mai prețioase la 
nromovarea acestor principii in 
practica relațiilor dintre țări, a- 
ceasta constituind unul din iz
voarele prestigiului a de care se 
bucură politica românească si prin
cipalul ei arhitect.

Ne face plăcere să subliniem că 
pozițiile P.C.R. si P.S.I. în proble
mele internaționale sîn.t. prin tra
diție. foarte apropiate. Noi apre
ciem mult permanentele initiative 
si demersuri românești menite să 
ducă la eliminarea pericolului de 
război. în special nuclear, la de
pășirea politicii de bloc, la însă
nătoșirea climatului mondial, la a- 
sigurarea dreptului fiecărui popor 
de a beneficia de roadele progre
sului.

în altă ordine de idei, as vrea 
să subliniez că am rămas impre
sionat de capacitatea productivă și 
de calitatea atinsă in diverse sec
toare ale industriei românești, in
clusiv în sectorul electronicii. Ti- | 
nînd seama de situația existentă 
înainte, acest lucru apare ca o per
formantă extraordinară, obținută 
intr-un timp foarte scurt. Un mo
tiv în nlus de a admira potenția
lul creator al poporului român si 
roadele unei politici orientate ferm 
spre valorificarea lui corespunză
toare.

In fine, mă simt dator să men
ționez că românii în general mi-au 
lăsat o foarte bună impresie sub 
raportul comportării umane. Ospi
talitatea. gustul lor pentru frumos 
se asociază cu o remarcabilă co
municativitate si voioșie, asemă- 
nîndu-se sub acest aspect cu noi. 
italienii, care ne putem simți aici 
ca acasă.

• Legenda călărețului singuratic : 
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,45.
• Cactus Jack : GRĂDINA TOMIS 
(21 49 46) — 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30; (Rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : August eliberator 
— spectacol de sunet și lumină — 21.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 20.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Stelele 
operetei — 19.
O Teatru] Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Parola — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se" ((15 56 78, grădina Boema) : Va
canță cu... cîntec — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
• Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.'
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ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI-AU ClȘTIGAT STIMA Șl CONSIDERAȚIA 

ÎNTREGII LUMI PENTRU PRODIGIOASA ACTIVITATE 
IN SLUJBA PĂCII Șl ÎNȚELEGERII INTERNAȚIONALE

Sub semnul prieteniei trainice, al dorinței 
comune de amplificare a conlucrării 

multilaterale româno-chineze
Presa de peste hotare consacră, în continuare, 

spații largi României socialiste, reliefind semni
ficația marii sărbători naționale a poporului ro
mân — a 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă — amplele prefaceri revoluționare care 

edificării 

voltarea

ou avut loc în țara noastră în anii 
noii societăți.

In continuarea relatărilor privind 
marile succese obținute de oame
nii muncii din țara noastră în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, ziarul sovietic „PRAVDA" 
a informat' despre activitatea or
ganelor și organizațiilor P.C.R. pri
vind generalizarea experienței a- 
vansate. Se subliniază că în această 
activitate se pornește de la faptul 
că procesul continuu de înnoire so
cialistă cere selecționarea atentă a 
cadrelor și studierea tuturor reali
zărilor. Organizațiile P.C.R., scrie 
ziarul, acționează astfel încît ex
periența avansată devine un bun al 
maselor ; ele organizează întilniri 
cu fruntași in muncă, simpozioane 
cu participarea specialiștilor etc.

Ziarul „Pravda" a informat, de 
asemenea, despre atenția care se 
acordă în România protecției me
diului înconjurător.

„ECONOMICESKAIA GAZETA" 
(U.R.S.S.), la rubrica rezervată 
realităților din țările socialiste, a 
inserat un articol in care eviden
țiază succese obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, subliniind 
că ele constituie rezultatul muncii 
pline de abnegație a poporului ro
mân pe calea transformării socia
liste a țării. în articol sînt citate 
date privind colaborarea economică 
româno-sovieticâ. In încheiere, se 
subliniază că un impuls puternic 
pentru colaborarea bilaterală a 
fost dat de convorbirile sovieto- 
române la cel mai înalt nivel, care 
au avut loc, la Moscova, la începu
tul lui iunie 1984.

în editorialul „Amplu avînt". pu
blicația sovietică „SOȚIALISTI- 
CESKAIA INDUSTRIA" a prezen
tat condițiile istorice in care Româ
nia a înfăptuit actul revoluționar 
din August 1944. participarea ei Ia 
războiul antifascist, rezultatele ob
ținute în toate domeniile de activi
tate de țara noastră, activitatea ei 
în cadrul C.A.E.R., colaborarea ro- 
mâno-sovietică, subliniindu-se, în 
context, importanța deosebită a 
convorbirilor la nivel înalt dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și • 
Konstantin Cernenko, pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări.

La rubrica ..Din țările frățești", 
ziarul „SOVETSKAIA ROSSIA" a 
informat despre succesele oameni
lor muncii de la uzina „Ceahlăul", 
din Piatră Neamț, realizate în 
cinstea marii sărbători naționale a 
poporului român.

Sub titlul „40 de ani ai României 
noi", revista sovietică „MEJDUNA- 
RODNAIA JIZNI" prezintă condi
țiile istorice in care a fost înfăp
tuit actul istoric de la 23 August, 
precum și mărețele realizări ale 
poporului român din anii construc
ției socialiste.

Spații largi sint acordate, în 
articol, dezvoltării colaborării din
tre U.R.S.S. și România atît pe plan 
bilateral, cit și in cadrul unor or
ganizații internaționale, reliefin- 
du-se că recentele convorbiri, de la 
Moscova, dintre .tovarășii Konstan
tin Cernenko și Nicolae Ceaușescu 
constituie un nou moment, de în
semnătate deosebită, in întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
sovietice.

Prezentînd note de drum din 
România, revista sovietică „NOVOE 
VREMEA" evidențiază condițiile 
interne și internaționale ale actu
lui istoric de la 23 August 1944. Se 
subliniază că, acum 40 de ani, 
forțele patriotice din România, in 
frunte cu partidul comunist, au în
făptuit revoluția de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă. Aceasta a deschis po
porului român calea spre transfor
marea democratică și socială a pa
triei. Revista prezintă, in continua
re, hidrocentrala Costești—Stinca. 
rod al colaborării româno-sovietice, 
evidențiind importanța acestui o- 
biectiv energetic.

Mijloacele de informare In masă 
din Cuba au acordat spații largi 
relatărilor consacrate zilei de 23 
August.

Referindu-se la programele de 
dezvoltare viitoare a României, 
cotidianul „GRANMA" a subliniat : 
„în conformitate cu indicațiile și 
orientările trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. planurile de 
dezvoltare au ca obiective funda
mentale lărgirea bazei proprii de 
materii prime și energetice, dez-

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
în numeroase țări ale lumii continuă manifestările omagiale consa

crate celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială si na
țională, antifascistă si antiimperialistă de Ia 23 August 1944.

COPENHAGA. — Asociația Da
nemarca — România a organizat o 
adunare festivă. „în 1980 — a ară
tat președintele asociației. Bent 
Ramsdal-Knudsen — arii avut plă- 
cerea de a primi vizita președin
telui Nicolae Ceausescu în Dane
marca. Această vizită a contribuit 
in mod substantial la extinderea 
relațiilor de prietenie si a relații
lor comerciale intre statele noas
tre. Noi. cei din Danemarca, pri
vim cu bucurie inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu de a 
păstra pacea în lume —• pace pe 
care noi o dorim cu toții să dom
nească în lume".

Adunarea a fost urmată de un 
bogat program artistic prezentat 
de ansamblul folcloric al asocia
ției.

LUANDA. — La sediul Ligii an
goleze de prietenie si solidaritate 
cu popoarele (LAASP) din Luan
da s-a deschis expoziția documen
tară de fotografii „Imagini din

In mod deosebit sînt relevate strălucitele 
realizări, avîntul fără precedent al activității 
poporului român în toate domeniile în perioada 
cea mai fertilă a evoluției ascendente a Româ
niei - aceea de după anul 1965, de cînd des
tinele patriei noastre au fost încredințate tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

în articole și comentarii ample, dedicate ope
rei și concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu,

parea a numeroși șefi 
de guvern la aceste

intensivă a agriculturii, 
reducerea consumurilor de mate
riale, creșterea eficienței economice 
în toate sectoarele de activitate". 

La rîndul său, ziarul „JUVEN- 
TUD REBELDE" a relevat că, „in 
prezent. România se află între na
țiunile care au cunoscut o dezvol
tare rapidă a industriei în domenii 
inexistente în trecut. Poporul ro
mân luptă pentru socialism, convins 
de justețea și superioritatea aces
tuia".

Ziarul „LOS TRABAJADORES" 
evidențiază că. „in 40 de ani, 
România a obținut succese remar
cabile, reflectate în cadrul Expo
ziției «Dezvoltarea economică și 
socială a României»".

Ziarele centrale vietnameze au 
publicat numeroase articole referi
toare la succesele obținute de po
porul român in ultimele patru de
cenii. Cotidianele ..NHAN DAN" și 
„QUAN DOI NHAN DAN" au 
inserat editoriale consacrate glo
riosului jubileu al poporului român.

Poporul român si poporul vietna
mez — scrie „Nhan Dan" — sint 
de multă vreme legate prin priete

NOI RELATĂRI, COMENTARII Șl APRECIERI ALE 
MIJLOACELOR DE INFORMARE IN MASĂ DE PESTE HOTARE
nie frățească si colaborare multi
laterală. Aceste relații se dezvoltă 
și se întăresc pe baza convorbirilor 
și a documentelor semnate la cel 
mai înalt nivel. Ne exprimăm 
înalta prețuire și recunoștința veș
nică pentru ajutorul și sprijinul 
prețios pe care partidul, guvernul 
si poporul frate român le-au acor
dat operei revoluționare a poporu
lui nostru, se spune în articol. Po
porul vietnamez este hotărit să 
iacă totul pentru întărirea si dez
voltarea relațiilor de solidaritate, 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări si popoare — 
scrie „Nhan Dan". „împărtășim 
bucuria poporului frate român si 
îi urăm sincer ca. sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să obțină noi victorii, 
și mai mari, în activitatea de edi- 
licăre a socialismului" — se arată 
în încheierea articolului.

„QUAN DOI NHAN DAN" si 
..HANOI MOI" au publicat arti
cole referitoare la succesele obți
nute de poporul român in ultimii 
ani. RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA 
din Vietnam au prezentat emisiuni 
consacrate României.

Publicația „AL-JUMHURIYA" din 
Irak a evidențiat semnificațiile ac
tului de la 23 August 1944 pe plan 
național și internațional si a pro
cedat la o trecere in revistă a eta
pelor dezvoltării economico-so- 
ciale a României, a realizărilor în
făptuite după 23 August 1944. Este 
pusă in lumină politica externă 
de pace și colaborare promo
vată de România, subliniindu-se 
faptul că raporturile româno-ira- 
kiene cunosc o dezvoltare ascen
dentă. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu in fruntea tării a avut 
un rol decisiv în dezvoltarea Româ
niei si în elaborarea unei stra
tegii științifice pe termen lung 
vizind dezvoltarea economiei națio
nale și creșterea nivelului de trai 
al poporului român" — se arată în 
articol.. „Alegerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului și a statului a avut o in
fluență covirșitoare în impulsiona
rea procesului de edificare si rea
lizare a unor profunde si multiple 
transformări în viata societății ro
mânești" — conchide articolul.

Evocînd, la rindul său. evenimen
tul de la 23 August, sub titlul 
„Poporul român prieten sărbăto
rește cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției sale", cotidianul irakian 
..AL THAWRA" arată că „Revolu
ția de la 23 August 1944 a av.ut o 
influență determinantă asupra în
tregii existențe a popor pi ui român".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE IRAKIENE au infor
mat, la rindul lor. despre desfășu
rarea festivităților organizate la 
București în cinstea aniversării zi
lei de 23 August și despre partici-

România". Au participat Alfonso 
Van Dunem. secretar pentru rela
țiile externe al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii. Pinto Joao, direc
torul Departamentului informații si 
propagandă al C.C. al M.P.L.Ă. — 
Partidul Muncii, membrii din con
ducerea LAASP. diplomați. zia
riști.

In alocuțiunile rostite au fost e- 
videntiate succesele dobîndite de 
poporul român în ultimele decenii, 
subliniindu-se rolul determinant al 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
obținerea marilor victorii dobîn
dite de poporul român în ultimele 
două decenii.

MONROVIA. — Ambasada Româ
niei din Liberia a organizat, la 
Monrovia, o festivitate la care au 
participat oficialități liberiene. 
membri ai corpului diplomatic.

LIMA. — Ambasada țării noastre 
la Lima a organizat o întîlnire la 
care au participat funcționari supe
riori din Ministerul peruan al. Re

de stat si 
'manifestări, 

ceea ce reflectă „strînsele relații 
ale României, promovate de pre
ședintele Nicolas Ceaușescu, cu 
statele lumii".

Cotidianul „El DIARIO ESPA- 
NOL" din Uruguay subliniază că 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă Înscrisă cu litere de aur in is
toria contemporană a României 
constituie o adevărată piatră de 
hotar, deschizind epoca marilor 
transformări de ordin politic și e- 
conomic, de progres social, epoca 
unei autentice independențe a tării. 
„S-au obținut rezultate cu ade
vărat istorice după 1965. cind 
a lost ales in fruntea partidului și 
a statului Nicolae Ceaușescu, sub 
conducerea căruia s-a elaborat si se 
aplică o politică de mare amplitu
dine, o strategie științifică, eșalo
nată pe termen lung, vizind dezvol
tarea economiei naționale, științei 
și culturii, a tuturor domeniilor 
vieții sociale", relevă cotidianul.

Cuceririle importante ale Româ
niei socialiste „poartă amprenta 

personalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a elaborat, pe baza 
unei concepții dialectice revoluțio
nare și a unei viziuni originale — 
înțeleaptă politică internă și exter
nă vizind independența și suvera
nitatea României" — se subliniază 
în articolul „Realizări remarcabile" 
publicat de ziarul „AL BAYANE" 
din Maroc, care a consacrat o pagi
nă specială. marii sărbători națio
nale a poporului român.

România oferă astăzi — se arată 
in continuare — imaginea unei țări 
angajate cu toate forțele sale in 
aplicarea unui vast program de 
dezvoltare economico-socială. des
tinat să asigure creșterea rapidă a 
avuției naționale și ridicarea nive
lului de viață al întregului popor, 
în condițiile mersului victorios îna
inte pe calea socialismului și co
munismului. ;

Răcind o prezentare a raportu
rilor româno-marocane. ziarul „LE 
MATIN DU SAHARA", sub titlul 
„Cooperarea româno-marocană cu
noaște o evoluție ascendentă", evi
dențiază rolul hotărîtor al întîlni- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan II. al 
orientărilor stabilite cu aceste pri
lejuri. pentru dezvoltarea conti
nuă. reciproc avantajoasă, a co
laborării dintre România si Maroc.

POSTURILE MAROCANE, DE 
RADIOTELEVIZIUNE au difuzat, 
în aceste zile, emisiuni speciale 
dedicate tării noastre, reliefind 
profundele semnificații ale zilei de 
23 August 1944 în istoria poporu
lui român, precum si marile suc
cese realizate de tara noastră în 
anii construcției socialiste.

„în cei 40 de ani de la înfăp
tuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944, poporul român a obți
nut realizări remarcabile în toate 
domeniile de activitate. România, 
care era o tară agrară si cu o eco
nomie slab dezvoltâtă. a devenit 
un stat industrial-agrar. avind o 
industrie puternică si o agricultu
ră modernă în plină dezvoltare" — 
se subliniază într-un articol publi
cat de „LE RENOUVEAU DU BU
RUNDI".

„Ilustru conducător de partid si 
de stat. președintele Nicolae 
Ceausescu — se evidențiază în ar
ticol — a adus o contribuție deci
sivă la elaborarea si înfăptuirea 
politicii interne si externe a Româ
niei. a programelor sale de dez
voltare economică si socială".

Ziarul turc de limba engleză 
..DAILY NEWS" a publicat arti
colul „Președintele Ceaușescu con
sideră cursa înarmărilor pericolul 
nr. 1 pentru omenire". în care pre
zintă ne larg poziția tării noastre 
in problemele dezarmării.

Același ziar a relatat ne larg 
despre parada militară si demon
strația oamenilor muncii din Ca
pitală.

TELEVIZIUNEA TURCĂ a trans
mis. la rîndul ei. un film eviden

lațiilor Externe, din partea altor 
ministere și instituții guvernamen
tale. primarul capitalei. Alfonso 
Barantes Lingan, reprezentanți ai 
celor două camere ale parlamentu
lui și ai partidelor politice, oameni 
de afaceri, personalități ale vieții 
culturale, ziariști.

BEIJING. — Ministerul Apărării 
Naționale al R.P. Chineze a orga
nizat, la clubul unei mari unități 
militare din municipiul Tianjin, un 
miting al prieteniei chinezo-ro- 
mâne.

Luind cuvîntul, comisarul politic 
al garnizoanei Tianjin, Wu Zhen, a 
evocat bogatele tradiții de luptă ale 
poporului și militarilor români pen
tru libertate și progres, pentru 
transformări revoluționare, marile 
prefaceri de ordin politic, economic 
și social care s-au produs în Româ
nia în cei 40 de ani de viată nouă, 
în special în perioada de după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cînd în frun
tea partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A avut loc apoi o gală de filme 
documentare românești.

sînt puse In lumină coordonatele majore ale po
liticii interne și externe a patriei noastre, luările 
de poziție constructive și principiale ale condu
cătorului partidului și statului nostru în proble
mele cardinale ale lumii contemporane, inițiati
vele în domeniul dezarmării, colaborării și păcii, 
demersurile sale statornice pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

țiind^ marile realizări obținute de 
România. îndeosebi în domeniile 
industriei chimice si construcției 
de locuințe, si un comentariu des
pre grandioasa operă a poporului 
român — Canalul Dunăre—Marea 
Neagră.

Presa din Marea Britanie a difu
zat ample relatări si articole con
sacrate manifestărilor legate de 
sărbătorirea zilei de 23 August și 
semnificației acestei mari sărbători 
a poporului nostru. Ziarele „THE 
TIMES", „THE GUARDIAN" și 
„THE DAILY TELEGRAPH" au 
publicat, prezentînd și delegațiile 
sosite la București pentru a lua 
parte la manifestările festive din 
capitala României, relatări eviden
țiind importanța deosebită a actu
lui istoric de la 23 August 1944, po
litica externă a României socialis
te. rolul .și contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la rezolvarea 
unor probleme internaționale com
plexe.

Relatări despre cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă au fost difuzate și 
de societatea de radio și televiziu
ne „B.B.C.".

Organele de informare în masă 
din Grecia au acordat, in coloanele 
și emisiunile lor, spații importante 
țării noastre cu ocazia gloriosului 
jubileu din istoria României. Nu
meroase articole publicate de PRE
SA GREACA au ilustrat elocvent 
realizările obținute de poporul ro
mân în cei 40 de ani de construcție 
socialistă.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE au marcat, de aseme
nea, aniversarea zilei de 23 August, 
incluzind programe variate consa
crate țării noastre. Televiziunea a 
prezentat, intre altele, filmul docu
mentar „România — imagini con
temporane".

RADIODIFUZIUNEA TUNISIA
NĂ a transmis o emisiune specială 
în care a reliefat importanța actu
lui de la 23 August 1944. iar POS
TUL NAȚIONAL DE TELEVIZIU
NE a prezentat imagini de la marea 
demonstrație a oamenilor muncii și 
parada militară de la București, 
însoțite- de largi comentarii.

Ziarele „L* ACTION", „LA 
PRESSE" și „LE TEMPS" au publi
cat articole în care sint scoase in 
evidență excelentele relații româ- 
no-tunisicne, subliniind bunele per
spective ale dezvoltării lor pe mai 
departe. Sint subliniate inițiativele 
și pozițiile președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru dezarma
re si pace in lume.

Intr-un articol intitulat „România 
consolidează cuceririle socialiste", 
ziarul tanzanian „DAILY NEWS" 
evidențiază semnificația glorioasei 
sărbători naționale a poporului ro
mân. Tot actului istoric de la 23 
August 1944 ii este dedicat și un 
material apărut in ziarul .,UHURU", 
de limbă swahili. Mijloacele de 
informare in masă din Tanzania au 
prezentat o emisiune intitulată 
„Realizările istorice ale economiei 
românești în ultimele patru dece
nii". difuzată de POSTUL DE 
RADIO TANZANIAN.

Postul de televiziune „VENEZO- 
LANA DE TELEVISION" a trans
mis un program dedicat Româ
niei. Au fost prezentate filme
le documentare „România — ima
gini contemporane" și „România — 
Ceausescu — Pace".

TELEVIZIUNEA ECUADORIA- 
NA a transmis imagini de la festi
vitățile care au avut loc la Bucu
rești. De asemenea, au fost realiza
te emisiuni in cursul cărora s-au 
evidențiat însemnătatea actului de 
Ia 23 August 1944, marile succese 
obținute de poporul nostru in ulti
mele patru decenii, îndeosebi in 
perioada de după 1965. de cind la 
conducerea destinelor țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

TELEVIZIUNEA IRANIANĂ a 
difuzat filmul „România — 
Ceaușescu — Pace".

Postul de radio „VOCEA KE- 
NYEI" a transmis un comentariu in 
care a fost reliefată importanța 
aniversării revoluției de Ia 23 Au
gust 1944.

în cadrul acțiunilor de marcare a 
zilei de 23 August, TELEVIZIU
NEA DIN MALAYEZIA a organi
zat o emisiune specială despre țara 
noastră.

MANILA. — Ambasada tării 
noastre la Manila a oferit o re
cepție. la care au luat parte mem
bri ai guvernului filipinez. func
ționari superiori din M.A.E. al Fili- 
pinelor. conducători ai unor insti
tuții centrale, co..ducerea Asocia
ției de prietenie Filipine—România, 
diplomați. oameni de afaceri, oa
meni de cultură, ziariști.

Cu acest prilej, ministrul adjunct 
filipinez al afacerilor externe. Pa
cifico Castro, a evocat succesele 
obținute de poporul român sub con
ducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. marele prestigiu inter
național de care se bucură Româ
nia Pe arena internațională.

La Copenhaga șl Rio de Janeiro 
a avut loc inaugurarea de „Saptă- 
mîni ale filmului românesc", la 
Budapesta — un concert al orches
trei de cameră a Filarmonicii 
„George Enescu" din București, la 
Tarnobrzeg. în R.P. Polonă — o 
adunare festivă și o expoziție de 
artă populară românească.

(Agerpres)

Trăinicia sentimentelor de stimă 
și prețuire reciprocă, dintre po
poarele român și chinez, a relați
ilor, cu vechi și luminoase tradiții, 
de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, dintre Româ
nia și R.P. Chineză, dorința comu
nă de a extinde conlucrarea în 
opera de edificare socialistă, în 
lupta pentru pace în lume și-au 
găsit o nouă confirmare cu prilejul 
vizitei de stat pe care, Ia invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a intreprins-o in țara noastră to
varășul Li Xiannian, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.

Noua întîlnire la nivel înalt ro- 
mâno-chineză s-a desfășurat in pe
rioada in care poporul român a ani
versat patru decenii de la revolu
ția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
însăși prezența la București a de
legației de partid și de stat chineze 
ilustrînd profunzimea raporturilor 
existente intre țările și popoarele 
noastre. Partidul și statul nostru, 
după cum s-a subliniat și in cadrul 
ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., dau o deo
sebită apreciere convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Li Xiannian, care se înscriu, prin 
rezultatele lor rodnice, ca o nouă 
contribuție de seamă la întărirea 
prieteniei și conlucrării dintre țări
le, partidele și popoarele noastre, 
la cauza generală a socialismului și 
păcii.

Este bine știut că forța dinami
zatoare a acestei mari prietenii o 
constituie relațiile do colaborare și 
solidaritate existente intre forțele 
politice conducătoare ale destinelor 
celor două țări — Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez — care au inserts dezvol
tarea prieteniei și conlucrării mul
tilaterale româno-chineze drept 
una din preocupările lor perma
nente.

Așa cum s-a subliniat și cu acest 
prilej, un rol hotărîtor. determinant 
in acest sens revine intilnirilor și 
convorbirilor la nivelul conduceri
lor celor două partide și state, fie
care din aceste întilniri soldîndu-se 
cu hotăriri și înțelegeri ce au des
chis ample perspective pentru în
tărirea și extinderea raporturilor 
dintre' partidele și țările noastre, 
dintre popoarele român și chinez. 
„Se poate spune că stadiul inalt la 
care se află relațiile dintre țările 
și partidele noastre — sublinia to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
toastul rostit la dineul oficial ofe
rit in onoarea înaltului oaspete — 
este rezultatul strădaniilor si efor
turilor comune, depuse de-n lungul 
anilor — si de o parte, si <le alta 
— de partidele, țările și popoarele 
noastre. Aceasta impune să facem, 
și in continuare, lotul pentru ea 
nivelul acestor relații să crească 
necontenit, in folosul și spre bine
le ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în întreaga lume".

La rindul său. tovarășul LI 
XIANNIAN declara cu același pri
lej : „Partidul și poporul chinez 
dau o inaltă prețuire prieteniei 
chino-române, fiind hotărite ca să 
acționeze și in viitor pentru întă

încheierea manifestărilor consacrate aniversării 
insurecției naționale slovace

PRAGA 29 (Agerpres). — La 
Banska Bistrica a avut loc o mare 
demonstrație a oamenilor muncii si 
a tineretului, prin care s-au înche
iat manifestările consacrate aniver
sării a 40 de ani de la Insurecția 
națională slovacă.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Gustav Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace,-a sub
liniat că Cehoslovacia socialistă este 
un stat infloritor. care se dezvoltă 
pe o bază economică trainică. Po
poarele Cehoslovaciei s-au convins 
că singura forță socială si politică 
capabilă să rezolve problemele de 
bază ale libertății lor naționale și 
independentei de stat este clasa 
muncitoare. în frunte cu partidul 
comunist. Poporul cehoslovac — a 
spus vorbitorul — se poate mîndri 
pe drept cuvînt cu rezultatele obți
nute. Se îndeplinesc si se depășesc 
prevederile hotăririlor Congresului 
al XVI-lea al P.C.C.. sarcinile din 
planul economic ne anul în curs.

In încheiere Gustav Husak a sub
liniat că se vor întări si ne viitor 
rolul de avangardă al partidului co

NAȚIUNILE UNITE

Pentru respectarea 
la independența al

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a reafirmat, 
în fața a numeroase personalități în
trunite la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, cu prilejul sărbă
toririi Zilei Namibiei, că rezoluția 
435 a Consiliului de Securitate rămi- 
ne „singura bază" pentru reglemen
tarea, problemei namibiene — trans
mite agenția France Presse. In con
text. el a condamnat atitudinea au
torităților rasiste de la Pretoria, care 
continuă să ocupe ilegal Namibia, și 
a subliniat că problema namibiană 
„rămîne o preocupare majoră a co
munității internaționale și constituie 
o responsabilitate particulară pentru 
O.N.U.".

Președintele Consiliului de Securi
tate, L. Bassole (Burkina), a reafir
mat, la rindul său, necesitatea in
staurării urgente a unui stat namibi- 
an independent, exprimîndu-și regre
tul în legătură cu atitudinea R.S.A.

Luind cuvîntul in numele grupului 
țărilor africane la O.N.U., reprezen
tantul Algeriei a declarat că „înfăp
tuirea procesului de decolonizare a 

rirea și dezvoltarea permanentă a 
relațiilor strinse dintre noi. Avem 
ferma convingere că raporturile de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele Chinei și 
României, caracterizate de o pu
ternică vigoare și vitalitate, se vor 
dezvolta și pe mai departe, dind 
roade și mai îmbelșugate, spre 
binele popoarelor țărilor noastre, și 
contribuind, totodată, la cauza pă
cii mondiale și a progresului ome
nirii".

Convorbirile la nivel înalt româ
no-chineze. desfășurate într-o at
mosferă de caldă prietenie și în
țelegere. au prilejuit o informare 
reciprocă cu privire la activitatea 
și preocupările celor două partide 
și țări. înaltul oaspete chinez, care 
a mai vizitat tara noastră, a avut 
cuvinte de deosebită apreciere 
pentru marile realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului. în dezvoltarea economi
că și socială a patriei. în ridicarea 
nivelului de trai material și spi
ritual.

Și in țara noastră este cunoscută, 
■întrunind o inaltă apreciere, acti
vitatea amplă desfășurată de po
porul chinez. sub conducerea 
partidului comunist, pentru trans
formarea Chinei într-un puternic 
stat socialist, cu o economie in plin 
și puternic avint. ferm angajată 
pe calea modernizării, cu un nivel 
de trai tot mai ridicat.

Constituie un temei de profundă 
satisfacție evoluția pozitivă a ra
porturilor de prietenie, solidaritate 
militantă și strînsă colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
România și R. P. Chineză. Cunoaște 
o continuă dezvoltare conlucrarea 
dintre țările noastre în diverse do
menii de activitate. Este convinge
rea. împărtășită de ambele părți, 
că progresele importante obținute 
de cele două țări, programele lor 
de dezvoltare viitoare oferă posi
bilități pentru amplificarea aces
tei conlucrări, in spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor convenite la 
nivel înalt. Pornind de la această 
realitate. în timpul actualelor con
vorbiri de la București a fost ex
primată voința României si Chinei 
de a acționa pentru dezvoltarea 
colaborării. îndeosebi pe plan eco
nomic. in condiții reciproc avanta
joase. prin extinderea schimburilor 
comerciale .și adîncirea cooperării 
in producție, pe baza unor acorduri 
și înțelegeri pe termen lung.

In cadrul convorbirilor au fost, 
totodată, examinate aspecte majore 
ale actualității internaționale. 
Schimbul de păreri a pus in evi
dență preocuparea celor două țări 
față de încordarea fără precedent 
la care s-a ajuns pe plan mondial. 
Intensificarea tendințelor de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de 
influență, a politicii de forță și a- 
menintare cu forța, persistența si 
amplificarea unor conflicte și apa
riția altora noi, amploarea cursei 
înarmărilor.’îndeosebi nucleare — 
toate acestea au determinat creș
terea pericolului unui nou război 
mondial care, in actualele împreju
rări. s-ar transforma inevitabil in
tr-un război nuclear, ducind la dis
trugerea întregii civilizații, a inseși 
condițiilor vieții pe pămint.

In mod deosebit. în cursul con
vorbirilor s-a relevat situația gra- 

munist. unitatea si capacitatea sa de 
acțiune, legăturile cu poporul, con- 
siderind aceasta drept premisă ho- 
târitoare pentru dezvoltarea conti
nuă si cu succes a societății ceho
slovace.

★
In cuvintul rostit în cadrul Adu

nării solemne de la Banska Bistrica 
cu prilejul aceleiași aniversări. Jo- 
zef Lenart. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, președintele Fron
tului Național al R. S. Slovace, a 
subliniat că. in urmă cu 40 de ani. 
Insurecția națională slovacă a des
chis un capitol nou în viata poporu
lui cehoslovac. Vorbitorul a relevat 
caracterul internationalist al insu
recției. la care, alături de cehi și 
slovaci, au participat reprezentanții 
a încă 27 de naționalități. Organi
zatorul si conducătorul insurecției a 
fost partidul comunist — a subliniat 
vorbitorul. El a arătat. în continua
re. că. în cei 40 de ani care au tre
cut de la insurecție, poporul ceho
slovac a înfăptuit mari realizări. 
Slovacia, cindva înapoiată, devenind 
o parte componentă dezvoltată, mo
dernă a statului cehoslovac.

dreptului inalienabil 
poporului namibian
Namibiei continuă să se afle în im
pas" datorită atitudinii Pretoriei.

Paul Lusaka, președintele Consi
liului O.N.U, pentru Namibia, a evi
dențiat, cu acest prilej, „curajul, ma
turitatea și responsabilitatea" de care 
a dat dovadă Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
în cursul negocierilor vizind aplica
rea planului O.N.U. privind Namibia. 
El a precizat că S.W.A.P.O. a contri
buit cu toate forțele la accelerarea 
aplicării acestui plan.

■k

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare a adoptat o rezoluție care sub
liniază necesitatea respectării preve
derilor Declarației cu privire la acor
darea independenței țârilor și popoa
relor coloniale, problemă care va fi 
înscrisă și pe agenda celei de-a 39-a 
sesiuni ordinare a Adunării Gene
rale. Documentul condamnă statele 
occidentale pentru ajutorul acordat 
regimului rasist minoritar de la Pre
toria .și cere Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) să blocheze îm
prumutul de 1,1 miliarde de dolari 
acordat Africii de Sud. 

vă care s-a creat pe continentul eu
ropean ca urmare a amplasării de 
către S.U.A. a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune și a tre
cerii la aplicarea contramăsurilor 
nucleare de către Uniunea Sovieti
că. România și China consideră eă 
este necesar să se facă totul pen
tru oprirea acestor acțiuni și relua
rea negocierilor dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Amcri- 
cii în vederea realizării unui acord 
care să ducă la eliminarea rachete
lor cu rază medie de acțiune, a tu
turor armelor nucleare de pe con
tinent, pentru realizarea unui sis
tem trainic de securitate și colabo
rare in Europa.

Pronunțindu-se consecvent pen
tru eliminarea forței din relațiile 
internaționale. România și R.P. Chi
neză au subliniat și cu acest prilej 
necesitatea de a se acționa pentru 
soluționarea pe cale politică, prin 
negocieri, a situațiilor de conflict 
și război existente in diferite regi
uni ale lumii. în interesul popoare
lor respective, al păcii și stabilității 
internaționale.

Inlre marile probleme ale lumii 
contemporane cărora România și 
R. P. Chineză le acordă o deosebită 
atenție se numără și aceea a lichi
dării subdezvoltării, a eliminării 
decalajelor dintre țările sărace și 
cele bogate. In cursul convorbirilor 
a 1'ost relevată necesitatea unor 
măsuri care se impun de urgență, 
cum ar fi soluționarea generală a 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare — care 
au ajuns la circa 800 miliarde de 
dolari — limitarea dobinzilor și 
restructurarea sistemului financiar- 
bancar mondial, așezarea relațiilor 
economice dintre state pe baze e- 
chitabile, ca tot atiția pași indis
pensabili pe calea instaurării unei 
noi ordini economice internaționa
le. De o mare importanță in acest 
sens este, după părerea ambelor 
noastre țări, întărirea solidarității 
și colaborării statelor in curs de 
dezvoltare pentru stabilirea unei 
strategii comune în negocierile cu 
țările dezvoltate, pentru consolida
rea independenței lor economice și 
politice.

Pornind de la faptul că pozițiile 
lor sint identice sau foarte apro
piate in ce privește căile si moda
litățile de soluționare a marilor 
probleme care stau in fata po
poarelor lumii. România si R. P. 
Chineză și-au reafirmat și cu acest 
prilej hotărirea de a intensifica 
conlucrarea lor pe plan interna
țional pentru promovarea aspirați
ilor de pace, independentă si pro
gres ale tuturor națiunilor.

Poporul român dă o inaltă pre
țuire prieteniei si colaborării cu 
poporul Republicii Populare . Chi
neze. Este convingerea opiniei pu
blice din țara noastră că intilnirea 
la nivel inalt româno-chineză din 
aceste zile va înscrie o nouă si 
importantă contribuție la întărirea 
prieteniei tradiționale dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez, dintre cele două 
țări si popoare, in interesul pro
gresului operei de construcție so
cialistă în România si R. P. Chi
neză. al cauzei socialismului, păcii 
și colaborării in întreaga lume.

Dumitru ȚINU
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ÎNTREVEDERE BULGARO-MAL-
■ TEZA. La Euksinograd a avut loc 

o întrevedere intre Todor JiVkov, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și Dom Mintoff,! pri
mul ministru al Maltei. Au' fost 

I abordate relațiile bilaterale și i mo
dalitățile de extindere a acestora 

I pe diverse planuri, s-a procedat, la 
un schimb de păreri asupra 'unor 

1 probleme majore ale vieții in terna- 
ționale, subliniindu-se dorința celor 

j două state de a acționa în favoarea 
I consolidării păcii și securității in

ternaționale.
I O PLENARĂ A C.C. AL PARTI- 
I DULUI POPULAR REVOLUȚIO

NAR LAOȚIAN, care a examinat 
| probleme ale perfecționării in con- 
I tinuare a conducerii economiei și 

unele aspecle ale politicii externe 
. a R.D.P. Laos, a avut loc la Viien- 
I tiane. Kaysone Phomvihane, secre

tar general al C.C. al P.P.R.L., a 
I rostit o cuvintare la plenară.

TANZANIA ȘI ORGANIZAȚIA 
PENTRU ELIBERAREA I’ALES- 

. TINEI (O.E.P.) sprijină ideea con
vocării unei conferințe internatlo- 

I nale consacrate situației din Orien
tul Mijlociu, care să aibă loc;sub 

1 auspiciile O.N.U. și cu participa- 
I rea O.E.P., singurul reprezentant 

legitim al poporului palestinian — 
I se arată in comunicatul comun dat 

publicității. Ia Dar Es Salaam, la 
Încheierea convorbirilor dintre șeful 
statului tanzanian. Julius Nyerere. 

I și Yasser Arafat, președintele Co- 
I mitetului Executiv al O.E.P.

FUNERALII. In orașul egiptean 
El Nasr au avut loc. miercuri, fu- I neraliile generalului Mohamed 
Naguib, care a fost primul pre- 

| ședințe al Republicii Arabe Egipt. 
I a încetat din viață, 

miercuri, in virstă de 79 de ani, I Pierre Gemayel, fondatorul și pre- 
I ședințele Partidului Falangist Liba

nez (Kataeb). Ca membru in guver- 
Inul libanez de uniune națională, el 

a deținut funcția de ministru al 
poștelor, telecomunicațiilor, sănă
tății și problemelor sociale.

| LA REUNIUNEA CONSILIULUI 
I MUNCITORESC AL ȚĂRILOR 

ANDINE, din care fac parte 17 
I centrale sindicale .din Bolivia. Co- 
I lunibia, Ecuador, Peru și Vene

zuela, s-a propus crearea unei
■ conferințe a organizațiilor sindicale 
I din aceste state în vederea elabo- 
• rării in comun de măsuri menite 

să ducă la depășirea dificultăților 
| economice.
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