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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE LA ȘEDINȚA

0 puternică reafirmare a hotărîrii României 
de a acționa ferm pe arena internațională 
pentru cauza păcii, libertății și progresului

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

Acțiuni energice, perseverente, înalta răspundere 
pentru creșterea eficienței economice

Marile realizări obținute de po
porul nostru în anii socialismului 
și, cu deosebire, după Congresul al 
IX-lea al partidului demonstrează 
cu puterea faptelor- că întreaga dez
voltare a patriei noastre, progresul 
ei economic și social neîntrerupt 
presupun, ca o condiție hotăritoa- 
re, fundamentală, creșterea susți
nută a eficienței economice in 
toate domeniile de activitate. Preo
cupările pe acest plan s-au situat 
cu consecvență în atenția conduce
rii partidului și statului, personal 
a tovarășului Nicolae, Ceăușescu, 
fiind bine cunoscute orientările 
clare și ferme formulate de secre
tarul general ăl partidului și pro
gramele speciale ce au în vedere 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale in actuala etapă, proces 
în ansamblul căruia factorii calita
tivi, de eficiență au dobindit un 
rol preponderent.

în contextul acestor preocupări 
constante se înscrie și analiza efec
tuată de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 
29 august, asupra modului în care 
sînt traduse în viață sarcinile și 
măsurile stabilite pentru acest an 
în ce privește îndeplinirea consu
murilor normate de materii prime, 
materiale, combustibil și energie 
electrică, creșterea gradului de va
lorificare a acestor resurse, utili
zarea cu indici superiori a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, spo
rirea productivității muncii în in
dustrie, construcții și transporturi, 
reducerea mai accentuată a costu
rilor de producție în industrie și

realizarea integrală a indicatorilor 
financiari. Cu acest prilej au fost 
examinate, cu deosebită exigență, 
rezultatele obținute in aceste do
menii in primul semestru al anu
lui, au fost stabilite măsuri și

fost intensificate acțiunile pentru 
gospodărirea judicioasă a resurse
lor de materii prime si energetice, 
pentru asigurarea unui regim ri
guros de economii, pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate. în acest

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR :
© încadrarea strictă a fiecărui produs în consumurile 

materiale și energetice stabilite și reducerea lor în continuare
© Ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime și 

materialelor
® Extinderea acțiunilor privind recuperarea și refolosirea 

materialelor și energiei, utilizarea mai largă a înlocuitorilor
® Creșterea substanțială a indicilor de utilizare a mași

nilor și instalațiilor
© Sporirea mai accentuată a productivității muncii
© Diminuarea mai susținută, pe toate căile, a cheltuielilor 

de producție

orientări de mare importanță prac
tică pentru îndeplinirea riguroasă 
a indicatorilor calitativi ai planului 
pe 1934, pentru creșterea și mai 
substanțială a eficienței întregii ac
tivități economice.

După cum se subliniază în co
municatul ședinței Comitetului Po
litic Executiv, dat publicității, 
în primele sase luni ale anului au

sens, de secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în cadrul analizelor pe 
ministere desfășurate în primul se
mestru al acestui an. Drept rezul
tat, in primul semestru al anului 
comparativ ou aceeași perioadă a 
anului trecut, pe ansamblul indus
triei s-au obtinut reduceri de con
sumuri. ceea ce a asigurat însem

nate economii de resurse materia
le si energetice, a influențat favo
rabil. într-o serie de ramuri, chel
tuielile de producție. Anumite re
zultate pozitive au fost obținute în 
primul semestru si în domeniul 
utilizării mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor. în creșterea producti
vității muncii, pe această cale 
realizîndu-se întregul spor de pro- 
ductie-marfă obținut pe ansamblul 
industriei republicane, fată de a- 
ceeasi perioadă a anului trecut. De 
asemenea. în industria republica
nă. majoritatea ministerelor si cea 
mai mare parte a județelor au 
obtinut în primul semestru al anu
lui economii atît la cheltuielile 
totale, cit si la cele materiale.

Sînt rezultate ce ilustrează con
vingător justețea si realismul po
liticii partidului nostim, abnegația 
cu care acționează oamenii muncii 
pentru înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor mobilizatoare stabilite 
pentru actuala etapă de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru tra
ducerea cu fermitate în viață a in
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceăușescu privind reali
zarea unei calități noi, superioare 
în întreaga activitate economico- 
socială a țării. Dar, așa cum se 
arată-’. în comunicatul ședinței Co
mitetului Politic Executiv, în une
le sectoare și ramuri s-au înregis-
(Continuare în pag. a Il-a)

EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"

Toate județele tării-ferm înscrise 
pe orbita dezvoltări armonioase, 

a progresului multilateral
în cele 4 decenii de viață liberă, 

una dintre cele mai mari realizări 
ale socialismului pe pămîntul ro
mânesc constă în lichidarea grelei 
moșteniri a regimului burghezo-mo- 
șieresc, a inegalității, discrepanțe
lor în dezvoltarea economico-socia- 
lă a zonelor țării, puternica dezvol
tare a tuturor județelor.

Dacă patria noastră este astăzi 
de peste o sută de ori mai puter
nică din punct de vedere industrial 
față de acum patru decenii, acest 
fapt este nemijlocit legat de poli
tica științifică a partidului, care, în 
cadrul industrializării socialiste, a 
urmărit cu consecvență amplasarea 
echilibrată a unităților industriale 
pe întreg teritoriul țării, inclusiv în 
fostele județe „tradițional neindus- 

. triale". La aceasta a contribuit, în 
mod deosebit, faptul că, elaborînd 
politica de amplasare armonioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a urmărit, totodată, cu 
deosebită atenție și perseverență, 
traducerea ei cu succes în viață. 
Este dealtfel bine cunoscut că unul 
din elementele fundamentale ale 
stilului de muncă al secretarului 
general al partidului îl constituie 
vizitele sistematice de lucru în toate 
județele, a căror desfășurare prile
juiește ample și aprofundate ana
lize asupra modului în care se rea
lizează obiectivele progresului mul
tilateral, stabilirea de noi măsuri 

w______

pentru continua propășire a loca
lităților, județelor, a întregii patrii.

Nenumărate sînt roadele acestei 
politici. Ea a consolidat temeliile 
economice ale deplinei egalități in 
drepturi a tuturor fiilor patriei - 
fără deosebire de naționalitate - 
deschizînd tuturor acces larg la 
binefacerile civilizației socialiste. 
Au sporit puternic, în toate jude
țele. rindurile clasei muncitoare, 
consolidîndu-se astfel roiul ei de 
clasă conducătoare a societății 
noastre. A crescut continuu gradul 
de calificare, de pregătire tehnico- 
științifică a forței de muncă. Au 
apărut noi orașe și localități ; s-au 
modernizat cele vechi, s-a accele
rat procesul de urbanizare. în ace
lași timp, s-a extins rețeaua unită
ților de invățămînt, inclusiv a celor 
de învățămînt superior, a cunoscut 
o creștere generală nivelul ocrotirii 
sănătății, intr-un cuvînt, a crescut 
gradul de civilizație a vieții tuturor 
oamenilor muncii.

Fiecare județ, fiecare localitate 
își reflectă în expoziție elementele 
esențiale ale rodnicului drum spre 
progres parcurs în acești ani, pro
gresul tuturor contopindu-se în u- 
riașele transformări revoluționare 
ale patriei. Transformări ce consti
tuie un îndemn spre noi cuceriri 
pe calea realizării pe pămîntul 
patriei a visului de aur al omeni
rii — comunismul.
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„De la această înaltă tribună doresc să reafirm, 
și cu prilejul acestei adunări solemne, hotărîrea și 
voința fermă a României socialiste, a întregului po
por român de a conlucra activ cu toate statele eu
ropene, cu toate țările în interesul colaborării și păcii, 
al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, pentru 
libertatea și independența tuturor națiunilor plane
tei noastre!“

NICOLAE CEĂUȘESCU
Ampla cuvîntare a tovarășului 

Nicolae Ceăușescu la Sesiunea 
solemnă comună a Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist 
Român. Marii Adunări Naționale 
și Consiliului National al Frontului 
Democrației si Unității Socialiste 
consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului revoluțio
nar de la 23 August 1944. înfăți- 
șînd ne larg bilanțul luminos, pro
fundele transformări înnoitoare pe 
care le-a. cunoscut tara noastră în 
toate domeniile vieții economice si 
social-politice. în anii construcției 
socialiste, si cu deosebire după al 
IX-lea Congres al partidului, tra- 
sind perspectivele însufletitoare 
ale dezvoltării patriei pînă la sfâr
șitul acestui deceniu, a abordat. în 
același timp, cu rigurozitate știin
țifică problemele fundamentale ale 
lumii contemporane. Cuvin tarea se 
înscrie, astfel, ca un document de 
referință dare, formulînd. propuneri 
și inițiative novatoare. îndrăznețe, 
corespunzătoare intereselor vitale 
ale poporului român, idealurilor de 
pace, libertate și progres ale între
gii umanități, pune din nou în evi
dentă legătura indisolubilă dintre 
politica internă si cea internațio
nală a partidului și statului nostru, 
îmbinarea strînsă dintre înalta 
răspundere fată de propriul popor, 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și securitate necesare ridică
rii României socialiste pe noi culmi 
de progres si civilizație, si preocu
parea permanentă fată de soarta 
omenirii în ansamblul ei.

Fără îndoială, prin bogăția de 
idei ne care le cuprinde, prin ana
liza multilaterală, profundă, a prin
cipalelor evoluții si tendințe de pe 
arena mondială, prin direcțiile de 
acțiune realiste si constructive pe 
care le propune — în concordantă 
cu: orientările Congresului al XII- 
lea— în vederea- rezolvării-proble- 
melor celor mai arzătoare ale vieții 
internaționale, cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceăușescu se înscrie 
ca un document programatic de 
excepțională însemnătate, reprezin
tă o contribuție de preț la tezaurul 
gîndirii și acțiunii practice revolu
ționare mondiale. Tocmai aceasta

explică ecoul deosebit de puternic 
pe care cuvîntarea l-a stirnit pre
tutindeni în lume, amplele si elo
gioasele relatări si comentarii ale 
.mijloacelor de informare în masă 
de ne toate meridianele ne mar
ginea opțiunilor și punctelor de 
vedete ale politicii externe româ
nești. așa cum au fost ele expuse 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii. Este o rea
litate care confirmă. încă o dată, 
prestigiul si autoritatea de care se 
bucură pe glob cuvîntul tovarășu
lui Nicolae Ceăușescu. personalita
te proeminentă a vremurilor noas
tre. om politic de anvergură mon
dială. promotor neobosit al celor 
mai înalte aspirații ale tuturor 
popoarelor.

Abordind o tematică vastă, pe 
măsura' vastității problemelor care 
confruntă omenirea, cuvîntarea se 
distinge prin caracterul deschis, 
limpede si realist al analizei, care 
abordează în profunzime situația 
internațională actuală în toată 
complexitatea ei si care exprimă, 
în același timp, deplina încredere 
în capacitatea popoarelor de a face 
fată primejdiilor acestei situații, 
de a-si impune voința de pace, 
înțelegere, colaborare.

Intr-adevăr, punînd în lumină 
marile transformări revoluționare 
care s-au petrecut în lume în cei 
aproape 40 de ani care au trecut 
de la terminarea celui de-al doilea 
război mondial, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu evidențiază, pe bună 
dreptate, că una din cele mai 
mari cuceriri ale acestei perioade 
este faptul că. în ciuda unor mo
mente critice si a unui șir de con
flicte si războaie în diferite re
giuni ale globului, popoarele au 
putut să împiedice un nou război 
mondial si să asigure pacea ne 
planeta noastră. Pornind de la 
aceasta. - cuvîntarea -subliniază din 
nou. cu toată tări.a, necesitatea de 
a se acționa unitar pentru a se 
contracara încordarea deosebit de 
gravă prin care trece în prezent 
omenirea, ca urmare a politicii de 
forță și amenințare cu forța, de 
menținere si reîmpărțire a zonelor 
de influentă, a încercării cercuri

lor imperialiste de a opri cursul 
marilor transformări revoluționare 
actuale.

în mod deosebit, se impune aten
ției aprecierea că existenta blocu
rilor militare, proporțiile fără pre
cedent ale cursei înarmărilor, în 
special nucleare, au dus la creș
terea continuă a amenințării unui 
nou război mondial, care. în mod 
inevitabil, ar fi un război atomic, 
cu toate consecințele ce ar decurge 
de aici pentru soarta civilizației, 
pentru însăși menținerea vieții pe 
planeta noastră. De la înalta tri
bună a adunării solemne, cu ex
cepțională forță de convingere, 
secretarul general al partidului a 
reafirmat marele adevăr care tre
buie să stăruie în conștiința tutu
ror popoarelor — si anume că 
„problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei înarmă
rilor. trecerea la dezarmare, si in 
primul rînd Ia dezarmare nuclea
ră. apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor — la exis
tentă. la viată, la libertate si in
dependentă, la pace“.

în lumina acestui imperativ pri
mordial al epocii, președintele 
României a relevat, o dată în plus, 
cu toată claritatea, că în condițiile 
în care uriașele arsenale deținute 
de cele două părți sînt în măsură 
să distrugă de mai multe ori în
treaga omenire nu poate exista 
nici o justificare pentru continua
rea cursei înarmărilor, pentru pro
ducerea de noi arme nucleare, 
fiind limpede că existenta în plus 
sau în minus a cîtorva sute de 
rachete cu încărcătură atomică nu 
poate afecta echilibrul militar 
existent. Manifestând aceeași înal
tă responsabilitate pentru desti
nele păcii, conducătorul partidului 
si statului nostru a scos din nou 
în evidentă necesitatea arzătoare 
ca popoarele europene să facă • fo
tul pentru oprirea amplasării noi
lor rachete americane si a conitra- 
măsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite. în ve
derea realizării unui acord care să
(Continuare în pag. a Vl-a) 
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Mesaje de calde felicitări, de înaltă considerație
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cu prilejul marii sărbători naționale a poporului român
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între marile realizări dobândite sub 
conducerea încercată a partidului in 
cei 40 de ani care au trecut de la 
revoluția de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimperia- 
listă. sintetizate în magistrala cuvin- 
tare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Sesiunea solemnă co
mună dedicată aniversării acestui 
mare eveniment din istoria poporu
lui român, se înscrie și formarea, 
afirmarea omului nou. educat in 
spiritul cultului muncii, al înaltului 
patriotism socialist, al concepției re
voluționare si al principiilor eticii 
si echității socialiste. Cu acest pri
lej. secretarul general al partidului 
sublinia : „S-a intensificat' si a că
pătat un larg caracter de masă ac
tivitatea politico-educativă. de for
mare a omului nou, înaintat al so
cietății noastre, constructor con
știent al socialismului si comunis
mului pe pămîntul patriei". Com
plexa activitate pentru formarea 
conștiinței socialiste, pentru afir
marea personalității umane a în
registrat o intensitate si eficientă 
cu totul deosebite in perioada de 
după Congresul al IX-lea. caracteri
zată printr-un dinamism fără prece
dent. printr-un uriaș avînt creator, 
revoluționar, în toate domeniile de 
activitate, expresie a umanismului 
consecvent al tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, secretar general al parti
dului, care situează in centrul în
tregii opere de construcții socialistă 
omul, dezvoltarea sa multilaterală, 
generalizarea trăsăturilor moralei co
muniste, ridicarea conștiinței, a ni
velului de cultură și pregătire pro
fesională ale tuturor oamenilor 
muncii.

Pornind de la ideea că amplul pro
ces de dezvoltare a conștiinței socia
liste și de formare a omului nou este 
determinat. în primul rînd, de 
schimbările produse în structura so
cietății, in dezvoltarea forțelor de 
producție, în modul de muncă și 
viață. în organizarea socială, parti
dul nostru, așa. cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceăușescu, urmărește 
„crearea condițiilor celor mai propi
ce ca omul să se poată manifesta 
plenar in toate domeniile vieții so

ciale, fiecare cu capacitățile, perso
nalitatea și felul său de a fi. in spi
ritul comun întregii societăți, al dra
gostei de dreptate și adevăr, al cu
rajului și cinstei, al simplității, al 
hotăririi de a lucra împreună cu se
menii săi pentru fericirea proprie, 
pentru fericirea întregii societăți". 
Ca expresie a acestei consecvente 
preocupări a conducerii partidului și 
statului nostru, în anii socialismu
lui. îndeosebi după îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale.

Maria GHIJULICĂ 
prim-secretar al Comitetului județean 

Vrancea al P.C.R.

în Vrancea, ca și în celelalte județe 
ale țării, s-a creat o puternică bază 
tehnico-materială în toate domeniile 
de activitate, care a condus la pro
funde transformări înnoitoare in con
dițiile de muncă și viață ale oame
nilor și. implicit. în modul lor de 
gîndire și acțiune.

Aceste condiții materiale mereu 
mai bune de muncă, de viață și in
struire se reflectă pozitiv în modul 
de gindire al oamenilor. în atitudi
nea lor față de tot ce-i înconjoară, 
față de societatea noastră socialistă, 
determină formarea și consolidarea 
trăsăturilor proprii omului nou, cu o 
conștiință socialistă înaintată, devo
tat patriei, luminoaselor idealuri de 
libertate și progres social. Ritmul și 
vitalitatea construcției socialiste de
pind de oameni, de pregătirea, răs
punderea și angajarea lor, principala 
noastră sursă de dezvoltare este 
omul, munca sa. calitatea și rodnicia 
acestei munci. Este și adinca semni
ficație a aprecierii dialectice făcute 
de secretarul general al partidului 
la marea adunare populară din Piața 
Unirii a municipiului Focșani din 
septembrie 1978 : „Fiecare cetățean 
al județului și municipiului — ca de
altfel toți cetățenii patriei noastre — 
să fie conștient că depinde de noi 
toți ca țara noastră, fiecare locali
tate, viata întregului popor să de

vină tot mai bogată, mai îmbelșu
gată. Fiecare să poată spune cu min- 
drie : iată, în tot ceea ce s-a înfăp
tuit in localitate, in județ, in întreaga 
tară este incorporată și contribuția 
mea, am făcut totul pentru a-ini 
servi patria, poporul!".

Formarea conștiinței socialiste nu 
este o consecință automată a trans
formărilor din viața economică, 
ci presupune ’ însușirea cuceririlor 
cunoașterii, a valorilor înaintate ale 
științei și culturii contemporane, a 
concepției revoluționare, materialis
te despre lume și societate, a norme
lor moralei noi. socialiste. Așa cum 
a cerut tovarășul Nicolae Ceăușescu 
la Consfătuirea de lucru da la Man
galia — organele și organizațiile de 
partid din județ desfășoară o intensă 
și tot mai eficientă muncă politico- 
educativă, componentă esențială a 
exercitării de către partid a rolului 
său de forță politică conducătoare.

Prin toate formele activității poli- 
tico-ideologice. de propagandă, cul
tural-educative, organele și organi
zațiile de partid urmăresc, sub con
ducerea comitetului județean de 
partid. însușirea aprofundată de că
tre toți oamenii muncii a politicii 
interne și internaționale a partidului 
și statului, înțelegerea științifică a 
realităților societății socialiste româ
nești. a sensului evoluției vieții in
ternaționale și lumii contemporane, 
evidențierea contribuției hotărîtoare 
a tovarășului Nicolae Ceăușescu la 
elaborarea și aplicarea cu fermitate 
a liniei politice .a partidului, la îm
bogățirea gindirii revoluționare con
temporane. educarea lor patriotică, 
revoluționară, materialist-științifică.

Desigur, modalitățile, mijloacele de 
educație sînt multiple, în învăță- 
mîntul politico-ideologic, de exem
plu. în ultimul an au fost cuprinși 
aproape 160 000 cursanți (peste 85 la 
sută din populația majoră a județu
lui), din care aproximativ 45 000 de 
membri de partid, practic întreg efec
tivul organizației județene. Cursurile 
universității pblitice și de condu
cere sînt frecventate de 465 cadre. 
Colectivele de propagandiști și agi-
(Continuare în pag. a V-a)

Nou/ ca stare de spirit
La început a fost un 

mic colectiv, ocupin- 
du-se cu confecțio
narea sculelor simple. 
Erau nevoi stringente, 
in primii ani de după 
eliberare, care trebu
iau rezolvate prin for
țe proprii. Cu trecerea 
timpului, muncitorii, 
tehnicienii au îndrăz
nit mai mult și au 
construit utilaje de tot 
felul atît de necesare 
uzinei in acțiunea de 
refacere a parcului de 
vagoane de cale ferată 
distrus de război. Tre- 
cind la fabricarea pri
mului autocamion ro
mânesc, uzina ' brașo- 
veană și-a dezvoltat 
secția de autodotare 
— aici au fost gîndi- 
te și realizate primele 
utilaje pentru liniile 
tehnologice la capătul 
cărora au ieșit autoca
mioanele „SR-101“, 
„Carpați" și „Bucegi". 
Ideea „prin forțe pro
prii" cîștigase teren, 
concentrase cele mai 
bune forțe umane ale 
uzinei. Au fost 
concepute primele a- 
gregrate mai comple
xe, cu ajutorul cărora 
se prelucrau blocurile 
motor, chiulasele... 
Plutea în aer un gind 
și mai îndrăzneț — li
nii automate de prelu
crare ! S-a trecut și 
acest prag cu succes. 
Apoi acestui colectiv 
i-a revenit sarcina să 
dea viață; prin expe
riența lui, unei noi și 
puternice întreprin
deri, în București, ac
tuala întreprindere de 
mașini-unelte și agre
gate.

— Tot ceea ce reali
zasem pînă atunci — 
ne evocă inginerul Mi
hai Baltag, șeful 
secției de agregate 
S—420 — stătea dova
dă vie a posibilități

lor noastre, a rezerve-

lor inepuizabile de 
„aur cenușiu", fructifi
cat cu pricepere și 
pasiune. Ideea fu
sese o noutate, ciș- 
tigase teren, izbîndi- 
se frumos, aprinsese 
luminile unei între
prinderi moderne in 
București. Această 
idee, promovată cu 
consecvență de partid, 
se dovedea o forță 
materială redutabilă,

Un Ji

o semnificație

fiind, totodată, proba
tă, pe plan național, 
in sute și sute de alte 
întreprinderi. Era 
NOUL, afirmat cu tă
rie în acea perioadă 
imediat următoare 
Congresului al IX-lea 
al partidului, perioa
dă care, prin deschi
derile ei largi in toate 
domeniile de activita
te, ne îndemna stă
ruitor să ne punem in 
valoare forțele, să ni 
le multiplicăm prin 
însușirea rapidă și te- 

a 
A 

de

meinică a științei, 
tehnicii înaintate, 
fost o perioadă 
acumulare de forțe 
noi, tinere, care a dus 
la făurirea actualei 
secții, adevărată uzină 
în uzină, prin propor
țiile ei și prin izvorul 
creativ de tehnică 
nouă. O istorie ca ori
care alta in țara noas
tră, unde NOUL are 
drum larg deschis. O 
istorie ca oricare 
alta, cu particularită
țile ei, bineînțeles, 
demonstrînd că ma
nifestarea directă a 
NOULUI, în oricare 
compartiment al socie
tății, înseamnă defri-

șarea de teritorii ne
explorate încă. îndrăz
neală, tenacitate, ne- 
acceptarea comodității 
în gindire. O treime 
din uzina noastră este 
utilată — prin linii au
tomate de prelucrare, 
utilaje complexe etc.
— de această secție. 
Fabricăm acum linii 
automate de prelucra
re pentru uzinele de 
autoturisme din Pi
tești, din Cimpulung, 
pentru Uzina de auto
camioane de mare to
naj de la Mirșa. 
NOUL, mă gindesc eu 
privindu-i pe tovarășii 
mei de muncă, este, 
înainte de toate, o sta
re de spirit. Revolu
ționară.

„NOUL este. înainte 
de toate, o stare de 
spirit !“ O cauză pen
tru care milioane de 
oameni din țara noas
tră nu-și precupețesc 
eforturile, unindu-le 
într-un puternic focar 
de creație. Iar aici, la 
Brașov, ca peste tot în 
țară, in acest timp al 
cutezătoarelor izbinzi 
socialiste, dincolo 
acest principiu, 
care toată lumea 
de acord, decisivă 
transpunerea 
fapt, acțiunea 
tă îmbrăcind 
aspecte prin 
pările de fiecare zi de 
impunere, de generali
zare a noului.

— Din acest punct 
de vedere — reflecta 
interlocutorul nostru
— prin ascensiunea 
continuă a patriei so
cialiste pe noi culmi 
de progres și civiliza
ție, NOUL are un te
meinic suport alcătuit 
din faptele noastre, 
din gîndurile noastre 
de mai bine.

de 
cu 

este 
este 

inlui 
concre- 
infinite 
preocu-

Dionisie
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In agricultură - puternică mobilizare a forțelor, organizare exemplară a muncii pentruSTRÎNGEREA LA TIMP Și FĂRĂ PIERDERI A RECOLTEI DE TOAMNĂ
Culesul florii-soarelui

- atit cu combinele, cît și manual
Toate resursele de furaje - adunate și depozitate 

gospodărește !

Pentru creșterea 
eficienței economice

cu cereale păioa-

Primul semn al apropierii toamnei 
pe meleagurile județului Giurgiu ni-1 
oferă cîmpul, unde lucrătorii ogoa
relor se pregătesc să adune roadele 
acestui an. Comitetul județean de 
partid a stabilit un amplu program 
menit să asigure folosirea întregii 
capacități de lucru a mijloacelor me
canice și a forțelor umane pentru ca 
nimic din ceea ce a produs pămîntul 
Bă nu se piardă.

Semnalul declanșării campaniei de 
toamnă în județ îl constituie începe
rea recoltării florii-soarelui. Această 
cultură trebuie 
strînsă în acest 
an de pe o su
prafață de 27 100 
hectare, care Ur
mează să fie se
mănată în toamnă 
se. Iată de ce este absolut necesar ca 
întreaga acțiune de recoltare să se 
desfășoare în spirit de ordine și dis
ciplină, cu participarea largă a locui
torilor de la sate, mai ales acolo unde 
această lucrare nu se poate executa 
complet mecanizat. Directorul Trustu
lui S.M.A., inginerul Florian Cenciu, 
ne precizează că au fost pregătite 484 
de combine, cu care floarea-soarelui 
poate fi strînsă în opt zile bune de 
lucru. Există deci o bună bază teh
nică pentru strîngerea operativă a 
recoltei. De pe acum au fost stabilite 
măsuri pentru întrajutorarea dintre 
unitățile vecine. S-au asigurat mij
loace de transport care să permită 
punerea la adăpost a producției în 
același ritm cu recoltarea.

Strîngerea florii-soarelui se desfă
șoară deocamdată în 20 de unități, 
printre care Mihăilești, Prundu, Dă- 
răști-Ilfov, Găujani, Vedea și Slobo
zia. Această lucrare se desfășoară 
bine organizat, cu răspundere, în uni
tățile din consiliul agroindustrial 
Frățești. Aici sînt de strins 1 100 hec
tare cu floarea-soarelui. Pe multe 
sole umiditatea capitulelor este mare, 
deci ar mai fi de așteptat pentru a 
ajunge la momentul recoltării. Alte 
sole au ajuns insă la maturitate și 
au permis intrarea combinelor la re
coltare. Dar la cules se lucrează 
practic și in solele unde nu pot intra 
combinele. Echipe de cooperatori cu
leg capitalele mai verzi și le întind 
pe platforme la solarizare. în urma 
celor 24 de combine au fost organi
zate formații dotate cu căruțe, care 
adună tulpinile și capitulele ce au 
mai rămas după combine. Ca atare, 
se eliberează operativ terenul, crein- 
du-se front larg de lucru tractoare
lor la arat. „Faptul că întreaga 
suprafață cu floarea-soarelui din 
acest consiliu urmează să fie însă- 
mințată cu păioase — ne spune tova
rășul Gheorghe Martinescu, președin
tele consiliului agroindustrial — ne 
obligă să grăbim eliberarea terenu
lui de resturi vegetale și să facem 
arăturile cît mai repede, în fiecare 
unitate agricolă au fost organizate 
echipe de cooperatori care au sarci
na să descarce operativ mijloacele de 
transport și să lopăteze de citeva ori 
semințele pină cînd ajung la gradul

GIURGIU

de uscare admis. Concomitent cu re
coltarea florii-soarelui am început și 
culesul porumbului in solele unde el 
a ajuns la maturitate, tocmai în 
ideea de a pregăti din timp suprafe
țele destinate însămînțării culturilor 
de toamnă1'.

în multe locuri, oamenii harnici au 
început campania de recoltare cu 
hotărîrea de a stringe floarea-soare
lui în cel mai scurt timp. în unitățile 
agricole din consiliul agroindustrial 
Gorneni trebuie să se recolteze o su
prafață de 2 000

de 
iar 
in-

de

hectare cu floarea- 
soarelui, plan
tă premergătoare 
pentru grîu. La 
Mihăilești, Iepu
rești și Bulbuca- 

, ta, recoltarea se 
desfășoară din plin. La I.A.S. Mihăi
lești, bunăoară, ca să ne referim la 
un singur exemplu, în numai două 
zile au fost recoltate mai. bine 
100 hectare cu floarea-soarelui, 
producția a fost transportată în 
tregime la baza de recepție.

Desigur, campania agricolă 
toamnă se află abia la început. Co
mitetul județean de partid a luat 
măsuri pentru mobilizarea puternică 
în această campanie a specialiștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din agri
cultura județului. Recolta de toam
nă din acest an este bună și trebuie 
făcut totul pentru a se asigura strîn
gerea ei la timp și fără pierderi. A- 
ceasta este o datorie de mare răs
pundere pe care oamenii ogoarelor 
din județul Giurgiu sint hotărîți 
și-o îndeplinească cu cinste.

să

Peiie CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

Recoltarea furajelor pentru perioada de iarnă Foto : E. Dichiseanu

în unitățile agricole din județul 
Maramureș, comitetul județean de 
partid și organele agricole locale au 
întreprins măsuri pentru îndeplinirea 
integrală a programului de recoltare 
a furajelor. Este de relevat că în 
multe unități agricole din consiliile 
agroindustriale Ariniș, Seini și Satu
lung — situate in zona de ses a ju
dețului — recoltarea finului s-a în
cheiat. Pe ansamblul județului s-au 
strîns pînă la 30 august peste 51 000 
tone de fin, reprezentind 104 la sută 
față de programul stabilit in unită
țile agricole de stat și cooperatiste.

Am însoțit pe teren o echipă de 
Specialiști ai direcției agricole jude
țene și ai consiliului agroindustrial 
Tirgu Lăpuș, care a analizat modul 
în care se realizează balanța fura
jeră în cele 32 de cooperative agricole 
din acest consiliu, cel mai mare din 
județul Maramureș. în Țara Lăpușu- 
lui, ca dealtfel în intreg Maramu
reșul, fînețele naturale au cea mai 
mare pondere în asigurarea furaje
lor. Citeva mii de cosași lucrează în
treaga zi-lumină la cositul fînețelor 
din zona de munte, reușind să 
gă finul de pe mai mult de 
de hectare, din cele 12 900 
tare de finețe cite există în 
consiliu agroindustrial. Președintele 
biroului executiv al consiliului agro
industrial. Alexe Danciu, și inginerul 
zootehnist Nicolae Savaș au calculat, 
împreună cu specialiștii din unități, 
cantitățile de fin, nutrețuri suculente 
și grosiere necesare pentru iarnă, atit 
pentru animalele proprietate a coo
perativelor agricole și ale complexu
lui de creștere a vacilor, cit și pen
tru cele aparținind gospodăriilor 

strîn- 
11 ooo 
hec- 

acest

populației. Cum se asigură cantită
țile necesare de nutrețuri ?

„în momentul de față, întreaga 
cantitate de fin pentru iarnă se află 
în incinta fermei zootehnice, și nu 
oricum, ci. cum vedeți, în fînare și 
șire bine clădite și vîrfuite — preci
zează președintele cooperativei agri
cole Tirgu Lăpuș, tovarășul Victor 
Zaharia. O nouă șiră este gata și, cu 
aceasta, cantitatea totală de fin adu
nat ajunge Ia 1 300 tone — cu 200 
tone mai mult decit se prevede în 
balanța noastră furajeră". Trans-

MARAMUREȘ
portul finului din cimp conti
nuă insă cu patru platforme de mare 
capacitate și 80 de căruțe ale unității 
și cooperatorilor. în felul acesta se 
vor depozita 1 825 tone de fin, cu 725 
tone peste prevederile planului.

Controlul efectuat și analiza între
prinsă de colectivul amintit au pus 
în evidentă necesitatea de a se va
lorifica mai bine posibilitățile exis
tente pentru acoperirea deficitului de 
nutrețuri suculente și grosiere con
statat in majoritatea cooperativelor 
agricole. Un experiment reușit, in 
condițiile din acest an, este de natură 
să contribuie la soluționarea acestei 
probleme. Ne referim la cositul tri
foiului din miriști pentru a fi însilo- 
zat sau conservat sub formă de fin. 
La cooperativa agricolă din Cărbu
nari, bunăoară, la recoltarea griului 
combinele au fost reglate astfel in
cit tulpinile de grîu să fie tăiate 
deasupra plantelor de trifoi semănat 
in cultură protectoare. După care. 

combinele autopropulsate de furaje 
string concomitent paiele și tri
foiul din miriște. Nutrețul rezultat 
este insilozat după tehnologia • obiș
nuită, asigurindu-se umiditatea ne
cesară datorită vegetației ierboase și 
trifoiului.

Cum se acoperă deficitul de nu
trețuri suculente intr-o cooperativă 
agricolă din zona submontană. așa 
cum este cea din Rohia ? Președin
tele unității. August Oană. si șeful 
fermei zootehnice. Gavrilă Bizo. au 
calculat că în loc .de 1 460 tone nu
trețuri suculente necesare dispun de 
numai 500 tone. Colectivul ’ de 
specialiști a analizat posibilitățile de 
acoperire parțială a deficitului cu 
fin natural, trifoi din miriște ș-a.

Nu peste tot însă se acționează or
ganizat, cu toate forțele, pentru 
strîngerea furajelor, iar ifnele consi
lii de conducere ale cooperativelor 
agricole nu au încheiat incă calcu
lele privind asigurarea balanței fu
rajere. Iată un caz. Președintele 
cooperativei agricole din Borcut. to
varășul Ioan Petreuș, a prezentat 
colectivului de control o balanță fu
rajeră deficitară la toate sortimen
tele de nutrețuri, cerind ca un nu
măr de bovine să fie transferate în 
alte unități. Ce s-a constatat Ia o 
analiză aprofundată a situației ? 
Mai sint de recoltat și transportat 
400 tone de fin care ar fi tre
buit să fie deja depozitat. Nici 
pină acum n-au fost amenajate si
lozuri corespunzătoare pentru fura
je. „N-avem resurse. Nu-i iarbă pe 
pășune" — apreciază președintele. 
Adevărul este că animalele au pășu- 
nat de-a valma, fără a lăsa timp să 
crească iarba. în această situație, 
președintelui unității i s-a cerut să 
recalculeze balanța furajeră — nu 
doar pe 180 de zile, cum o făcuse 
inițial, ci pe 220 de zile, atît cît du
rează iernile maramureșene — să ia 
măsuri pentru încheierea recoltării 
fînețelor și depozitarea furajelor în 
ferma zootehnică.

Desigur, recoltarea furajelor este 
principala. preocupare actuală a lo
cuitorilor satelor maramureșene. Dar 
la fel de urgent este transportul fi
nului, care in cea mai mare parte se 
află încă pe cîmp. în căpițe și clăi, 
sau chiar în brazde. în unitățile din 
consiliul agroindustrial Sighetu Mar- 
mației, din 6 824 tone fin strîns în 
clăi, numai 1 000 tone au fost aduse 
la fermele zootehnice. O situație si
milară există și in unitățile din con
siliile Tirgu Lăpuș, Copalnic-Mânăș- 
tur și altele.

„Finul bun și mult face zootehnia 
bună" — am auzit spunîndu-se in 
satele maramureșene. Acest adevăr 
este confirmat de realitate. Esențial 
este ca in fiecare unitate agricolă să 
se asigure cantități îndestulătoare de 
fin și nutrețuri suculente pentru în
treaga perioadă de iarnă, pînă Ia 
viitoarea recoltă.

C. BORJOEIAMJ 
Gh. SUS A 
corespondentul „Scîliteii" ■

(Urmare din pag. I)
trat in primul semestru al anului 
o serie de rămineri in urmă in 
realizarea sarcinilor planificate de 
reducere- a consumurilor materiale 
și energetice, de sporire a produc
tivității muncii ; de asemenea, nu 
peste tot s-au realizat indicii pla
nificați de folosire a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, iar costurile 
de producție nu se mențin la nive
lul planificat.

Criticind neajunsurile manifestate, 
Comitetul Politic Executiv a cerut 
organelor centrale de sinteză, mi
nisterelor economice, centralelor și 
unităților de producție să ia toate 
măsurile tehnice și organizatorice 
ce se impun pentru introducerea 
unui inalt spirit de răspundere, or
dine și disciplină in îndeplinirea 
sarcinilor stabilite pentru acest an 
in domeniul creșterii eficienței eco
nomice. astfel incit în lunile care 
au mai rămas pină la sfîrșitul anu
lui să se obțină o îmbunătățire sub
stanțială a întregii activități pro
ductive.

în spiritul acestor exigențe, este 
absolut necesar ca în toate unitățile 
economice să se acționeze energic, 
cu perseverență, pentru respectarea 
riguroasă a consumurilor planifica
te de materii prime, materiale, e- 
nergie și combustibil, pentru iden
tificarea și fructificarea unor noi 
posibilități de diminuare a acestor 
consumuri — considerindu-se ca 
minime nivelurile de reducere pre
văzute in plan și in programele 
speciale. Tot atit de important este 
ca, în fiecare întreprindere, să se 
ia în continuare măsuri ferme pen
tru valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor, pen
tru încadrarea strictă • a fiecărui 
produs in consumurile stabilite prin 
plan. Totodată, este nevoie să 
se dovedească o preocupare stă
ruitoare pentru îmbunătățirea in 
continuare a normelor de consum 
— în condițiile respectării stricte 
a prevederilor referitoare la calita
tea produselor — pentru intensifi
carea acțiunilor de recuperare și 
refolosire a materialelor și a ener
giei, utilizarea mai largă a înlo
cuitorilor.

în fond, toate aceste cerințe vi
zează gospodărirea cu înaltă răs
pundere a tuturor resurselor mate
riale existente in economie și re
ducerea mai accentuată a costuri
lor de producție. Sint cerințe de 
maximă actualitate și de deosebită 
însemnătate economică și, tocmai 
de aceea, ele trebuie să se situeze 
în centrul preocupărilor fiecărui 
colectiv de întreprindere, tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid, centralelor și ministerelor. 
Este astăzi evident pentru oricine 
că fiecare procent de reducere a 
consumurilor materiale și energe
tice, de diminuare a cheltuielilor 
de producție, de creștere a gradu
lui de valorificare a resurselor ma
teriale și energetice echivalează 
cu un spor substanțial, de venit na
țional — sursa trainică a dezvoltă
rii economiei naționale, a creșterii 
bunăstării întregului popor.

Cu aceeași stăruință și răspun
dere este nevoie să acționeze co
lectivele de oameni ai muncii din 
toate unitățile' economice pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 

cuprinse în Programul privind creș
terea mai accentuată a producti
vității muncii, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor la acest 
deosebit de important indicator al 
planului pe acest an. Aceasta im
pune, așa cum s-a subliniat in 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv, să se acționeze în continuare, 
cu mai multă hotărîre, pentru fo
losirea largă a tehnologiilor moder
ne, îmbunătățirea structurilor de 
producție prin sporirea, in ritm 
susținut, a sortimentelor cu un 
înalt grad de tehnicitate, extin
derea mecanizării și automati
zării proceselor de fabricație, uti
lizarea eficientă a tuturor capa
cităților, întărirea ordinii și disci
plinei, aplicarea mai fermă și ge
neralizarea acordului global, folo
sirea deplină a timpului de lucru, 
ridicarea calificării și perfectiona
rea pregătirii profesionale a între
gului personal muncitor.

Mari răspunderi revin in conti
nuare oamenilor muncii din toate 
unitățile economice și în ceea ce 
privește folosirea deplină, cu indiei 
ridicați, a mașinilor, utilajelor ș! 
instalațiilor, a întregului potențial 
tehnic productiv. In spiritul sarci
nilor subliniate în ședința Comite
tului Politic Executiv, este de dato
ria ministerelor, centralelor indus
triale și întreprinderilor să ia toate 
măsurile ce se impun pentru a asi
gura, in semestrul II al acestui an, 
creșterea substanțială a indicilor de 
utilizare'a mașinilor și instalațiilor 
din toate ramurile economiei na
ționale și, totodată, pentru introdu
cerea in circuitul productiv a ma
șinilor și utilajelor nefolosite. Co
respunzător acestor exigente, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi și centrale sint chemate să 
inițieze noi acțiuni și mai eficiente 
in vederea organizării riguroase a 
muncii și a proceselor tehnologice, 
întăririi ordinii și disciplinei, asi
gurindu-se pretutindeni, in toate 
sectoarele de activitate si in toate 
unitățile economice, inaVi indici in 
utilizarea tuturor mașinilor și in
stalațiilor.

Iată, așadar, un cîmp vast de ac
țiune pentru toate organele și orga
nizațiile de partid, de tineret și sin
dicale din fiecare unitate economică, 
care au înalta îndatorire de a asi
gura o puternică mobilizare a co
lectivelor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
economice stabilite de conducerea 
partidului, de a stimula permanent 
energiile și capacitățile creatoare 
ale tuturor muncitorilor și specia
liștilor in vederea realizării exem
plare a prevederilor planului pe 
anul 1984, în condițiile unei tot mai 
înalte eficiențe economice. Cu con
știința și convingerea că realizările 
obținute în acest domeniu stau la 
temelia creșterii avuției naționale, 
progresului continuu al întregii 
economii și ridicării nivelului de 
trai al întregului popor, să facem 
totul, să dăm din zi in zi, la locu
rile noastre de muncă, tot ce avem 
mai bun ca putere de muncă și 
spirit creator pentru a întimpina 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu rezultate cît mai bune în înde
plinirea planului și a angajamente
lor asumate în întrecerea socialistă.

Ilie ȘTEFAN

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ - CADRU OPTIM DE AFIRMARE A SPIRITULUI CIVIC:

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 

pe agenda de lucru a organizațiilor de partid
Un rol hotărîtor în ansamblul fac

torilor de sporire a eficientei eco
nomice îl deține, după cum se știe, 
creșterea accentuată a productivi
tății muncii, ea reprezentind o con
diție vitală, esențială a asigurării 
progresului neîntrerupt al patriei 
noastre. Acest imperativ economic 
a fost subliniat încă o dată si la 
plenara din iunie a.c. a C.C. al P.C.R. 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv. Referindu-se la orien
tările generale ale dezvoltării econo
miei pină în 1990, secretarul general 
al partidului nostru arăta : „O atentie 
deosebită urmează să fie acordată 
creșterii productivității muncii — 
care va trebui să fie cu cel puțin 
60 Ia sută mai mare față de 1985 
— cît și creșterii eficienței și ren
tabilității întregii activități ccono- 
mico-sociale". Corespondenții noștri 
județeni au consemnat în acest sens 
citeva experiențe, inițiative, reali
zări. rezultat al activității desfășu
rate de către organele și organiza
țiile de partid în direcția înfăptuirii 
„Programului privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii 
și perfecționarea organizării si nor
mării muncii în perioada 1983—1985 
și pînă în 1990". precum și opinii în 
lumina documentelor plenarei.

Consultarea permanentă a activu
lui de partid la fundamentarea acțiu
nilor întreprinse în vederea creșterii 
productivității muncii, atragerea și 
implicarea lui directă la elaborarea 
și aplicarea măsurilor stabilite — com
ponentă permanentă a muncii po- 
litico-organizatorice a comitetului de 
partid de la Exploatarea minieră 
Baia Sprie este principalul aspect 
subliniat în relatarea coresponden
tului nostru Gheorghe Susa din ju
dețul Maramureș. De mai multi ani 
organizația de partid de la secția 
de flotație a lansat inițiativa „Fie
care secție cu program propriu de 
creștere a productivității muncii" 
care a conturat citeva căi eficiente 
de a obține, cu aceleași mijloace 
materiale și umane, un nivel de pro
ducție superior. Avînd ca reper ex
periența organizației de partid de la 
secția amintită, un colectiv al acti
vului de partid a întocmit un studiu 
privind posibilitățile de creștere mai 
substanțială a productivității muncii 
pe întreaga întreprindere. în baza 
datelor acestui studiu, plenara co
mitetului de partid a stabilit o serie 
de măsuri printre care perfecționa
rea metodei de exploatare în sub- 
etaje și încărcarea și transportul 
materialului cu mijloace de mare 
capacitate. Totodată s-au constatat 
unele deficiente în menținerea pe 
întregul flux pînă la gura minei a 
nivelului de productivitate obținut 

în abataje. Comitetul de partid a 
încredințat, și de această dată, unui 
colectiv al activului de partid sar
cina să depisteze acele puncte de pe 
fluxul de producție ce gituiau rit
murile de lucru și să intervină în 
consecință. Rezultatul ? O creștere 
a productivității muncii la 5.9 tone 
pe post în abataj (față de 5,5 tone 
în 1983) și de 1,6 tone pe post la 
gura minei (față de 1,5 în 1983). 
Si o opinie a tovarășului Mihai Co- 
Cuz, secretar al comitetului de partid 
de la exploatarea minieră maramure
șeană : „Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat la plenara din iunie a Co
mitetului Central al partidului că do
cumentele adoptate dau o orientare 
clară întregului partid și popor, atît 
pentru activitatea din acest an, cit 
și din anul viitor, precum și pentru 
activitatea de perspectivă. t>e aceea, 
comitetul de partid va avea în Ve
dere ca dezbaterea acestor docu
mente de către comuniștii exploa
tării miniere, de către întregul co
lectiv, să nu se limiteze la o sim
plă însușire a conținutului lor, ci 
să fie totodată prilejul unei anga
jări mai puternice în a spori contri
buția noastră la dezvoltarea bazei 
proprii de materii prime a țării și 
a cinsti muncitorește cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului".

Modernizarea continuă a tehnolo
giilor de fabricație, mecanizarea și 
automatizarea proceselor de produc
ție, organizarea eficientă a muncii 
— sarcini de o deosebită însemnătate 
subliniate și la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv — repre
zintă pentru organizația de partid de 
la întreprinderea de rulmenți din 
Birlad principalele direcții in pu
nerea mai deplină în valoare a ini
țiativelor, sugestiilor. experienței 
politice și profesionale ale co
muniștilor. ale celorlalți oameni 
ai muncii în vederea sporirii pro
ductivității muncii — este consta
tarea concisă a corespondentului 
nostru din județul Vaslui, Petru 
N ecu la.. Astfel, biroul organizației 
de bază de la sculărie D. cunoscind 
pasiunea pentru nou a tehnicianului 
Nae Caleap și venind în intîmpi- 
narea unei sugestii pe care a făcut-o 
într-o adunare generală, i-a încre
dințat sardina ca. împreună cu un 
colectiv de la serviciul tehhic. să gă
sească noi căi de sporire a produc
tivității muncii intr-un sector de 
care depinde soarta întregii pro
ducții de rulmenți — anume la 
forjă. A fost o sarcină grea, care a 
necesitat jumătate de an de muncă, 
în acest fel a fost pusă la punct 
noua tehnologie de forjare a ine
lelor. Eficiența acesteia : dubla
rea ' productivității muncii și o 
economie de oțel de 700 tone pe 

an. O altă propunere a vizat mai 
buna organizare a muncii. S-a avut 
în vedere necesitatea ca toți strun
garii din atelier să fie temeinic 
pregătiți teoretic și practic pentru 
a putea lucra simultan la mai multe 
mașini. Astăzi, toți aceștia își des
fășoară activitatea la cite două 
strunguri.

„Pentru a asigura o maximă efi
ciență a activității sale, organizația 
noastră abordează laturile economice, 
organizatorice și de propagandă ale 
muncii de partid intr-un tot unitar, 
închegat, pe suportul unor obiective 
comune prioritare, printre care și 
creșterea productivității muncii" 
este opinia tovarășei Alexandri
na Stoian. secretar al comitetu
lui de partid de la între
prinderea textilă din Pitești, con
semnată de Gheorghe Cîrstea, co
respondentul ziarului pentru județul 
Argeș. Unitate fruntașă pe ramură, 
întreprinderii piteștene îi revine 
sarcina să-și sporească în acest an 
productivitatea muncii cu 7,1 la sută. 
In acest âcop. comitetul de partid și 
cele 26 de organizații de bază, prin 
intermediul unor diverse acțiuni 
politico-organizatorice. au in vedere 
realizarea planului de calitate pe 
structuri, introducerea de tehnologii 
moderne cu randamente duble fată 
de cele existente, folosirea la ma
ximum a fiecărei mașini, mecani
zarea transportului intern de la fi
latură la depozitul de fire, ridica
rea calificării profesionale. Prin 
aplicarea acestor măsuri, prin gene
ralizarea inițiativei „Colectiv model 
de muncă", al cărui obiectiv este 
realizarea unor randamente ridicate 
cu o producție de cea mai bună 
calitate, oamenii muncii de aici 
și-au propus să obțină, pe seama 
creșterii productivității muncii, o

MUREȘ : Prin creșterea indicelui de utilizare 
a mașinilor și utilajelor

în întreprinderile industriale din 
județul Mureș, 'preocuparea stărui
toare pentru aplicarea pe scară lar
gă a lucrului în acord global, cît 
și asigurarea funcționării ireproșa
bile a utilajelor și instalațiilor au 
făcut ca de la începutul anului și 
pină în prezent, indicele de utili
zare a mașinilor și utilajelor să a- 
jungă la 85,4 la sută — superior cu 
1,1 la sută față de perioada simi
lară a anului precedent. Această 
creștere a permis industriei jude
țului să livreze suplimentar o pro- 
ducție-marfă in valoare de aproape 

producție suplimentară în anul 
acesta de. trei milioane lei. Con
semnăm și un fapt care ilustrează 
cu pregnantă eficienta politico-edu- 
cativă desfășurată de • organizația 
de partid : biblioteca întreprinderii 
nu mai poate face față solicitării 
de cărți tehnice, recurgîndu-se la... 
planificarea cărților ce se împru
mută pe zile și oameni.

k
Relatarea acestor experiențe po

zitive demonstrează cu prisosință că 
in toate întreprinderile industriale 
există inepuizabile rezerve de ini
țiativă. de creativitate, pentru creș
terea productivității muncii, indi
cator fundamental al unei activități 
economice eficiente. Hotăritoare in 
valorificarea acestor rezerve este 
munca desfășurată de organele și 
organizațiile de partid din toate uni
tățile economice pentru ridicarea 
gradului de conștiință revoluționară, 
al răspunderii tuturor oamenilor 
muncii, așa cum tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia în cuvintarea 
ținută la Sesiunea solemnă comună 
consacrată împlinirii a 40 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă. așa cum o cer interesele pro
gresului multilateral, tot mai susținut 
al patriei noastre socialiste. Și vești
le sosite in aceste zile de pe tot cu
prinsul tării privind strădaniile fău
ritorilor de bunuri materiale în a 
face munca lor tot mai spornică 
ilustrează tocmai această înaltă 
conștiință muncitorească de care 
dau dovadă numeroase colective, 
hotărîte să omagieze, prin noi și 
remarcabile împliniri, marele forum 
al comuniștilor români.

Constantin VARVARA

200 milioane Iei, concretizată, în
tre altele, în expedierea pe adresa 
beneficiarilor a 21 700 tone amoniac 
de sinteză, 3,2 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice. 6 300 tone carbid, 
confecții textile in valoare de 41 9 
milioane lei, precum și însemnate 
cantități de produse electronice, 
cherestea, produse de mecanică 
fină și optică. Totodată, prin folo
sirea rațională a tuturor instala
țiilor și utilajelor, industria județu
lui a economisit 54’7 14 MWh ener
gie electrică. (Gheorghe- Giurgiu, 
corespondentul „Scînteii").

0 „SESIUNE" PERMANENTĂ,PARTICIPANTCU PESTE UN MILION DE
întreaga evoluție a societății noastre socialiste este direct si ne

mijlocit legată de crearea unui puternic cadru democratic, de partici
parea directă a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor sociale, a în
tregului popor la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și 
sociale. „Considerăm că prin crearea noilor organisme democratice, prin 
activitatea organizațiilor de masă și obștești, a Organizației Democra
ției și Unității Socialiste — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
in cuvintarea rostită la Sesiunea solemnă comună — asigurăm condiții 
largi, democratice, pentru participarea întregului popor la conducerea 
societății, a întregii activități economice și sociale, la făurirea de către 
poporul însuși a propriului său viitor".

Sint adevăruri, sint realități pe care viața le confirmă cu putere zi 
de zi. Pentru a le ilustra, am situat de astă-dată investigația noastră în 
sectorul 3 al Capitalei.

— Participarea cetățenească la tot 
ceea ce preocupă obștea — si a- 
ceste preocupări vizează îndeplini
rea planului in profil teritorial, a 
programului de autoaprovizionare. a 
obiectivelor care urmăresc in mod 
direct îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si viată ale populației — este 
din ce in ce mai puternică, a pre
cizat. de la începutul anchetei de 
fată, tovarășa Cleopatra Anghelescu, 
vicepreședintă a Consiliului F.D.U.S. 
din sectorul 3.

De fapt, totul pornește de la dia
logul permanent dintre autorități si 
cetățeni. Prin el. prin acest dialog, 
se menține treaz interesul oameni
lor fată de tot ceea ce este actual 
în colectivitatea în care trăiesc. 
„Formele acestui dialog — remarca 
tovarășul Gheorghe Gabor, șeful sec
torului «organizarea activității ob
ștești» — sint de o mare diversi
tate. Se pot evoca, bunăoară, ședin
țele comitetelor de cetățeni, adună
rile generale anuale ale asociațiilor 
de locatari, la care sint întotdeauna 
prezenți reprezentanți ai autorități
lor din sector, intilnirile deputatiior 
cu alegătorii, contactele si intilni
rile obișnuite ale membrilor comi
tetului executiv al consiliului popu
lar, ale altor activiști cu cetățenii. 
Merită o subliniere aparte acea for
mă care se bucură de largă populari
tate și apreciere — respectiv «Tribuna 
democrației». Dimensiunile acestui 
dialog sint pur si simplu impresio
nante : un calcul ne care l-am fă
cut din pură curiozitate arată că in 
ultimii 4 ani și iumătate. adică din 
1980 pină azi. numărul cetățenilor 
participant! la acest dialog în ca
drul formelor amintite atinge. în 
sectorul nostru. 1 100 000. Cum s-a 
ajuns la această cifră ? Prin faptul 
că mii si mii de oameni asigură, cu 
prezenta lor statornică, reușita fie
cărei «acțiuni», a acestei vaste «se
siuni permanente» — dacă ne pu
tem.exprima astfel".

Informarea și consultarea implică 
dreptul de a propune și dreptul de 
a fi ascultat. «Sînt drepturi pe 
care numai o democrație ca a noas
tră. autentică. Ie-a ridicat la ran
gul ce li se cpvine — preia ideea 
deputatul Dumitru Calomfirescu. di
rectorul Administrației domeniului 
public din sector. Este un proces 
din cele mai profunde și intere
sante din care se naște acel grăunte 
de aur care este ideea, inițiativa, 
propunerea, ca expresie a respon

sabilității civice, a necesității înțe
lese de a lua parte activă la viața 
cetății».

Acestea nu sînt simple adevăruri 
abstracte. Practic, concret în aceiași 
4 ani si jumătate, cetățenii din sec
tor au formulat. în atenția foruri
lor lor diriguitoare, aproape 5 500 de 
propuneri. Cu puține excepții, si ele 
bine justificate, propunerile si-au 
găsit ’rezolvarea concretă. Mai mare 
sau mai mică, mai importantă sau 
mai puțin importantă, fiecare idee 
devenită realizare a însemnat un pas 
înainte în confortul cetățenilor. în 
aspectul cartierelor.

Iată, de pildă, din noianul de pro
puneri. pe aceea făcută cu doi ani 
în urmă de cetățenii dintr-o zonă de 
margine a sectorului numită Bala
ma. Veniseră blocurile pînă acolo, 
dar o veche mlaștină continua să e- 
xiste. „Să amenaiăm un lac de a- 
grement" — au spus cetățenii. „De 
acord, dar să vedem ce spun spe
cialiștii" — au răspuns reprezentan
ții consiliului popular. Si cum. după 
studiul întreprins, sursa de ană s-a 
dovedit a fi insuficientă, s-a renun
țat la varianta lac. amenajîndu-se 
un parc de 7 000 metri pătiati.

Venirea locatarilor în noile car
tiere. dezvoltate în ritm vertiginos, 
a antrenat după sine firești propu
neri de mai judicioasă așezare a 
unui magazin sau altul, de mai bine 
gindită profilare, de o mai intensă 
urmărire a servirii. Urmarea ? Con
comitent cu unele mici ajustări si 
modificări, s-au luat un sir de mă
suri de larg interes : s-au extins și 
modernizat piețele Unirii. Titan I și 
II. Ion Șulea. s-au dat în folosință 
modernul complex comercial „23 Au
gust". precum si numeroase unități 
la parterele blocurilor din zonele 
Dristor. Mihai Bravu. Leontin Să- 
lăjan. Liviu Rebreanu. în profiluri 
care răspund mai bine solicitărilor 
populației.

— Cred că democrația socialistă în 
acțiune ar putea fi ilustrată si prin 
dreptul de a critica, dreptul de a 
spune că un lucru sau altul se poa
te face mai bine, cu certitudinea că 
ești ascultat, că vorbele nu sînt a- 
runcate în vînt — a fost de păre
re un alt participant Ia discuția 
noastră, muncitoarea Elena Ghiță. Un 
exemplu din multe posibile. în ca
drul programului de autoanrovizio- 
nare. pe un luciu de apă din sec
torul nostru s-a amenajat o crescă
torie de rate. Se cresc acolo 35 000 

de păsări anual. „E bine — au spus 
cetățenii — dar ce ne facem cu mi
rosul. Crescătoria nu poate fi lăsa
tă așa. in mijlocul orașului". Și s-a 
găsit soluția, la realizarea căreia au 
participat, dealtfel, numeroși cetă
țeni : in jurul lacului a fost planta
tă o adevărată perdea verde.

Respectul fată de propunerile ce
tățenilor. fată dc cuvintul lor isi 
găsește o oglindire din cele mai; e- 
locvente si la „Tribuna democra
ției". Pentru fiecare din cele aproa
pe 50 de asemenea adunări care au 
avut loc in sectorul 3 există o e- 
videntă precisă a numărului de pro
puneri si sesizări, a celor rezolva
te sau în curs de rezolvare. Sint ur
mărite și „propunerile ce nu pot fi 
rezolvate", ca si „sesizările care nu 
se confirmă" — ceea ce dovedește, 
o dată în plus, atenția cu care se 
acționează pentru ca tot ce se poa
te rezolva să fie rezolvat si. pe de 
altă parte, spiritul de răspundere al 
cetățenilor. Și cum să fie altfel, cînd 
consiliul F.D.U.S.. ca organizator al 
..Tribunei democrației", nu îngă
duie nici un fel de intîrzieri sau 
omisiuni din partea instituțiilor și 
întreprinderilor datoare cu măsuri si 
răspunsuri fată de cetățeni !

„Cu 7—8 ani in urmă — ne spu
nea tovarășul Ion Barbu, președin
tele comitetului de cetățeni din cir
cumscripția nr. 22 — în multe aparta
mente instalațiile care se stricau nu 
erau reparate la timp, iar curățenia 
si întreținerea părților comune con
stituiau o problemă. Acum, fiecare 
familie, fiecare locatar și-a asumat 
răspunderi — în propria locuință, in 
bloc si în zona împrejmuitoare. E- 
xistă altă grijă fată de bunul si or
dinea publică si. in orice împreju
rare. se poate conta ne participarea 
largă a cetățenilor".

într-adevăr, participarea la for
mele democratice a adus cetățenilor 
nu numai o bogată experiență in 
conducerea treburilor obștești, dar a 
schimbat si o mentalitate, un mod 
de a gîndi : oamenii au învătat să 
se ridice Ia nivelul interesului ge
neral si să acționeze in numele a- 
cestuia. Și nu există astăzi colțișor 
al sectorului — ca. dealtfel, al Bucu- 
restiului sau al tării — care să nu 
beneficieze de multele ore de mun
că patriotică prestate. Numai un 
singur an — 1983 — a consemnat, 
în sector, realizarea unor acțiuni in 
valoare de 1,8 miliarde lei, de două 
ori cit angajamentul initial, sau. mai 
precis. 5 680 Iei pe un locuitor.

Parafrazînd una din lozincile oa
menilor muncii din industrie, locui
torii din cartiere au adaptat-o la 
condițiile specifice : „Eu propun, eu 
înfăptuiesc" si. în spiritul celui mai 
direct democratism — al faptelor — 
fac lucruri din cele mai utile, mo- 
delînd. odată cu pămîntul sau cu 
florile, conștiința civică, răspunderea 
de cetățeni destoinici si harnici 
gospodari.

Maria BABOIAN
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EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"

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

! Una din marile realizări ale politicii econo- i 
mico-sociale a partidului și statului nostru o constituie j 

! repartizarea și amplasarea rațională a forțelor de i 
\ producție pe teritoriul țării-ceea ce a asigurat con- ț 
J diții egale de muncă și de viață pentru toți cetă- j 
i țenii patriei noastre, ridicarea la o viață nouă, în- i 
\floritoare a tuturor județelor și, îndeosebi, a celor j 
' rămase în urmă în trecut. i
| NICOLAE CEAUȘESCU i

Una din nenumăratele mărturii-document prezentate la expoziție privind vizitele de lucru în toate județele țării : in prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, pe pămintul patriei prinde contur un nou edificiu al civilizației socialiste

Priviți cele două hărți in fața cărora 
se opresc, in aceste zile, sute, mii de 
vizitatori ai impresionantei expoziții 
..Dezvoltarea economică și socială a 
României". Fiecare din ele conturează 
fruntariile țării noastre, dar, în același 
timp, s-ar putea spune că fiecare repre
zintă o nouă țară.

Pe cea din 1945 se pot număra cu ușu
rință. cele 11 centre industriale. Unspre
zece ! Atit. Harta economică a României 
anului 1984 este atit de impinzită de ase
menea centre, incit cu greu pot fi nu
mărate.

vH Wy bj1H i« 211B

Pe tot cuprinsul patriei — o nouă 
calitate a vieții

@ In anii socialismului s-a asigurat electrificarea tuturor locali
tăților, precum și încălzirea, în sistem centralizat, a peste 270 localități;

® în cei 40 de ani ai libertății noastre, în toate județele țării au 
fost construite peste 100 spitale moderne, cu 210 800 locuri, precum și 
numeroase alte unități sanitare moderne,

® Rețeaua de transport în comun a crescut de la 760 km în 1945 
la 6 760 km în 1965 și la 16 180 km în 1984;

® Rețeaua de distribuție a apei potabile a crescut de la 
3 280 km în 1945 la 7 240 km în 1965 și la 23 020 km in 1984.

Progresul general — pe temelia 
unei puternice înzestrări tehnice

® Valoarea fondurilor fixe de care dispune în prezent România 
este de 16 ori mai mare față de anul 1945.

® Dacă în anul 1945 nici un județ - chiar dintre cele indus
trializate — nu dispunea de fonduri fixe care să depășească 20 mili
arde lei, în 1965 numărul acestora era de șase. Astăzi, fiecare județ al 
patriei este înzestrat cu fonduri fixe în valoare de peste 20 miliarde lei.

® Prin repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, s-a asigurat o creștere mai rapidă a gradului de înzes
trare tehnico-materială în județele rămase în urmă față de media pe 
țară. Astfel: în județul COVASNA, fondurile fixe au crescut de 17 cri, 
TULCEA — de 21 de ori, GORJ — de 25 de ori, IALOMIȚA — de 18 ori, 
DOLJ — de 18 ori...

0 amplă creștere
a rindurilor clasei muncitoare
© Panourile expuse atestă că dezvoltarea impetuoasă a întregii 

economii naționale în anii construcției socialiste a adus cu sine creș
terea numerică puternică a rindurilor clasei muncitoare.

® Dacă pe ansamblul economiei naționale această creștere a 
fost de 5,8 ori, în județele țării fărfe tradiție industrială în trecut numă
rul personalului muncitor a crescut mai rapid : în județul MARAMUREȘ
— de 6,7 ori, în județul BOTOȘANI — de 8,6 ori, in județul TELEORMAN
- de 8 ori, în județul BUZĂU - de 7,9 ori, în județul HARGHITA - 
de 6 ori...

® Graficele și fotomontajele relevă și un alt adevăr, cu profunde 
implicații asupra structurii și nivelului de calificare a personalului 
muncitor : în cadrul diverselor ramuri ale industriei nou create, indus
triile constructoare de mașini și chimică sînt reprezentate in fiecare 
județ prin unități moderne, de înaltă tehnicitate.

Așa arată astăzi noul centru civic al municipiului Satu Mare

în fiecare județ-o susținută 
dezvoltare industrială

In „Epoca Ceaușescu", în România au fost create peste 250 zone 
și platforme industriale.

® Standurile și graficele din expoziție relevă pregnant creșterile 
superioare la producția industrială, față de media pe țară, în județele 
pînă nu de mult rămase în urmă. Comparativ cu anul 1945, aceasta a 
crescut în județul MEHEDINȚI de 137 ori, SATU MARE — de 277 ori, 
OLT - de 391 ori, VASLUI - de 412 ori, BISTRIȚA-NĂSÂUD - de 147 

I ori, CĂLĂRAȘI - de 208 ori...
Această imagine poate fi întregită de orice vizitator ol expoziției 

. cu date din oricare alt județ. Această realitate atestă convingător că 
înfăptuind politica de înaltă echitate socială elaborată de Congresul 
al IX-lea, fiecare județ a devenit astăzi un centru de progres al țării.

Pretutindeni — construcții noi, 
orașe înfloritoare

Țn anii edificării socialiste au fost create 93 de orașe noi.
Unul din orașele cele mai nou apărute pe harta țării este Anina, 

orașul termocentralei-unicat, care funcționează pe bază de șisturi 
bituminoase.

Nici orașele vechi nu mai sînt aceleași. Dacă n-ați mai fost de 
mult la Satu Mare, l-ați mai recunoaște? latâ-l, redus la scara de 
machetă, într-unul din pavilioanele expoziției.

Nu există astăzi județ în țară unde să nu fi apărut orașe noi 
sau „orașe în oraș" cu mii de apartamente.

© în județul ARGEȘ s-au construit 69 925 apartamente, în județul 
MUREȘ — 63 495 apartamente, în județul BACĂU — 78 720, în județul 
SĂLAJ - 21 044, în județul VRANCEA - 30 956 apartamente.

Pentru toți fiii 
țării, condiții 

optime
de instruire

Citim pe panourile expozi
ției : în județul ALBA s-au con
struit unități de învățămint noi cu 
2 224 locuri, în județul SĂLAJ — 
529 noi unități de învățămint, în 
județul VASLUI — 2 366 săli de 
clasă, în județul SATU MARE — 
școli cu 74 304 locuri.

Față de cele numai 4 centre 
universitare existente în anul 
1945, în prezent, în Capitală și 
județele țării funcționează 17 
centre de învățămint superior.

Chipul nou al țării in ccl <Ie-al 40-lea an de 
dezvoltare liberă, socialistă, reflectat in chipul 
fiecărui județ — iată imaginea pregnantă ce se 
desprinde din această impresionantă expoziție. 
Imagine a unității întregului popor român, ba
zată pc fundamentul solid al dezvoltării armo
nioase a tuturor județelor și zonelor țării, des- 
chizind tuturor cetățenilor ei orizonturi largi de 
progres și civilizație, linitate strinsă in jurui 
partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul si militantul neobosit pentru înfăp
tuirea politicii de repartizare rațională, armo
nioasă a forțelor de producție pe întregul teri
toriu al României, de dezvoltare a tuturor zo
nelor patriei.

Pagină realizată de Laurențiu DUȚA 
și Iile ȘTEFAN

Foto : E. Dichiseanu
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE 
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Celebrarea, sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 
fericita ocazie de a adresa poporului român, precum și Excelenței 
Voastre, în numele poporului din Mali, partidului și guvernului său, 
ca și în numele meu propriu, felicitările cele mai vii și călduroase. 
Sint convins că, sub conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, vi
teazul popor român va cuceri victorii și mai strălucite.

Sint convins, pe de altă parte, că legăturile de prietenie și de 
cooperare care există între cele două țări ale noastre se vor întări 
și mai mult pentru bunăstarea celor două popoare ale noastre. Vă 
adresez cele mai sincere urări de fericire personală și de prosperi
tate pentru poporul prieten al României.

Cu îna'‘ă considerație,
General de armată MOUSSA TRAORE

Secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România, adresez Excelentei Voastre cele mai călduroase felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru 
nobilul popor român.

Transmițînd urări pentru fericirea dumneavoastră personală, 
reînnoiesc Excelenței Voastre cea mai înaltă și distinsă considerație.

General-locotenent GREGORIO C. ALVAREZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele tuturor comuniștilor din Sri Lanka, Comitetul Cen

tral al Partidului Comunist din Sri Lanka transmite cele mai 
calde salutări revoluționare și cele mai cordiale felicitări Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român și, prin intermediul 
său, tuturor comuniștilor români și poporului Republicii Socialiste 
România cu mărețul prilej al celei de-a 40-a aniversări a victoriei 
revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiim
perialistă.

Cu acest fericit prilej, comuniștii din Sri Lanka salută eroicii 
comuniști români pentru marele roi pe care l-au avut în asigu
rarea unei conduceri dinamice în lupta pentru eliberarea României 
de sub jugul fascist și pentru victoria insurecției naționale, anti
fasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, care a deschis o 
eră de viață nouă, liberă și demnă pentru poporul muncitor din 
România.

Salutăm cu mare respect și admirație roiul Partidului Comunist 
Român in desfășurarea unei lupte neîntrerupte împotriva războ
iului antisovietic, în inițierea și organizarea unor mari mișcări de 
masă și acțiuni de partizani, in unirea clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor democratice și patriotice în vederea răsturnării dictaturii 
militare fasciste și a retragerii României dintr-un război nedrept.

Ne reamintim de rolul curajos, inspirator și internaționalist 
jucat de poporul român prin alăturarea sa Ia armata sovietică, la 
întreaga coaliție antifascistă, în războiul împotriva lui Hitler, cu 
întreaga sa armată, cu toate forțele sale materiale și umane, 
făcînd sacrificii imense pentru eliberarea completă a Ungariei și 
Cehoslovaciei și pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste.

Comitetul Central al Partidului Comunist dih Sri Lanka ex
primă profunda sa satisfacție că perspectivele deschise de victoria 
din 1944 au fost dezvoltate și consolidate cu succes de-a lungul 
ultimelor patru decenii. Ne reafirmăm convingerea și încrederea 
că marile progrese pe planul dezvoltării, obținute sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor aduce noi victorii poporului 
român.

Folosim acest prilej pentru a exprima hotărîrea și dorința 
noastră fermă de a întări pe mai departe relațiile frățești dintre 
cele două partide, ca un pas înainte in direcția întăririi și conso
lidării mișcării comuniste internaționale.
' Cu salutări comuniste,

în numele Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din 
Sri Lanka.

K. P. SILVA
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Partidul Libertății din Sri Lanka are deosebita plăcere de a 

transmite felicitări Excelenței Voastre cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei revoluției române. Triumful revoluției române 
din 1944 nu numai că a deschis calea pentru o nouă ordine social- 
politică progresistă, corespunzătoare geniului marelui și harnicului 
popor român, dar a adus, totodată, o contribuție unică la infringerea 
fascismului și imperialismului pe plan internațional.

Victoria poporului român va continua să inspire cu siguranță 
forțele care militează pentru independență națională și progres so
cial în întreaga lume.

Constatind cu satisfacție că relațiile dintre cele două partide și 
popoare ale noastre s-au dezvoltat sub semnul cordialității, ne 
exprimăm speranța că prietenia și cooperarea dintre ele se vor 
extinde in continuare.

Adresăm Excelenței Voastre și poporului român urări de bine 
și succes în activitate.

SIRIMAVO BANDARANAIKE
Președintele Partidului Libertății 

din Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a României prietene, vă adre

sez călduroase urări de fericire personală si prosperitate poporului 
român.

Poporul elen urmărește cu multă satisfacție progresele pe care 
le înregistrează tara dumneavoastră.

Sint convins că dezvoltarea puternică și independentă pe care 
o cunoaște, sub conducerea dumneavoastră, va situa România pe 
culmi tot mai înalte de civilizație și bunăstare.

Cu deosebită considerație,
EVANGHELOS AVEROFF TOSSITZA

Președintele Partidului Noua Democrație din Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare, 

dorim să transmitem poporului român cele mai bune urări.
Al dumneavoastră sincer,

BO TORESSON
Secretar al Partidului Muncitoresc 

Social-Democrat din Suedia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eli

berare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă, pe care 
o sărbătorește poporul român, vă adresez dumneavoastră si. prin 
dumneavoastră, poporului si guvernului pe care cu demnitate îl 
conduceți călduroase salutări din partea Comitetului de Conducere 
Națională a Stîngii Unite.

Revoluția românească constituie o contribuție valoroasă la lupta 
pe care o duc popoarele împotriva imperialismului si pentru eli
berarea lor națională. De aceea, această nouă aniversare care se 
sărbățoreste sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă produce 
bucuria tuturor luptătorilor antiimperialisti din lume.

Sintem siguri că poporul si guvernul român vor continua să 
obțină tot mai mari succese in edificarea noii societăți.

Cu respect si sentimente frățești, vă reînnoiesc asigurarea celei 
mai înalte si distinse considerații.

Cu deosebit respect.
ALFONSO BARRANTES LINGAN

Președintele Stîngii Unite din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, cea de-a 

40-a aniversare a revoluției române, am onoarea de a vă adresa 
urări de progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

între popoarele arabe și român raporturile de prietenie si de co
operare continuă să se întărească. în acest sens. îmi este plăcut 
să evidențiez contribuția dumneavoastră personală la extinderea 
acestora.

CHEDLI KLIBI
Secretar general al Ligii Statelor Arabe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare socială si națională. îmi este deosebit de plăcut să vă 
adresez calde felicitări. împreună cu cele mai bune urări de con
tinuă prosperitate pentru nobilul popor român.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Partidului Eliberarea Națională 

din Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Uniunea De
mocratică a poporului finlandez vă adresează dumneavoastră si pe 
această cale întregului popor român cele mai calde felicitări.

Vă urăm succes în măreața sarcină a națiunii dumneavoastră 
de construire a unei societăți socialiste moderne.

Uniunea Democratică a Poporului Finlandez.
KALEVI KIVISTO

Președinte

JORMA HENTIL
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei 

dumneavoastră naționale.
Urez noi succese statului și poporului Republicii Socialiste Româ

nia. Vă doresc să continuați inițiativele pe care le întreprindeți 
pentru asigurarea păcii în lume.

RYOSAKU SASAKI
Președintele Comitetului Central Executiv 

al Partidului Socialist Democratic din Japonia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

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

adresez dumneavoastră, membrilor Partidului Comunist Român, ca 
și întregului popor român Călduroasele mele felicitări.

în aceste momente din istoria dumneavoastră glorioasă nu pot 
decît să admir cursul spre progres si dezvoltare socialistă pe care 
l-a cunoscut România sub conducerea dumneavoastră. Dumnea
voastră ati fost un model pentru avansarea popoarelor ne calea 
obținerii unor enorme realizări în industrie, agricultură si în alte 
domenii.

Exprim, totodată, regretul meu de a nu fi fost personal alături 
de dumneavoastră Ia1 această aniversare fericită.

Sint convins că vom putea să ne întîlnim într-un viitor apro
piat. în funcție de programul dumneavoastră.

WALID JOUMBLATT
Președintele Partidului Socialist 

Progresist din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Executiv Național al Partidului Revolu

ționar Instituțional și al președintelui său. senatorul Adolfo Lugo, 
îmi este plăcut să vă . transmit cele mai călduroase felicitări cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a eliberării eroicului 
popor român de sub jugul fascist.

Partidul Revoluționar Instituțional adresează, de asemenea, 
urări pentru bunăstarea și prosperitatea patriei dumneavoastră si 
pentru întărirea continuă a relațiilor între popoarele si guver
nele noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai 
înalte considerații.

Cu r€SLX5"Ct z
’ HUMBERTO HERNANDEZ HADDAD

Secretar pentru relațiile internaționale al Partidului 
Revoluționar Instituțional din Mexic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte.
Cu ocazia sărbătorii naționale a României vă adresez cele mai 

calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român bunăstare, pace și progres.

Vă doresc, stimate domnule președinte, să continuați eforturile 
dumneavoastră pentru dezarmare, pace si colaborare prietenească 
între toate popoarele lumii, fără deosebire de sistemul politic si 
social al fiecărei țări.

GHEORGHIOS MAVROS
Liderul Partidului 

Uniunea de Centru din Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia festivităților prilejuite de cea de-a 40-a aniversare 

a glorioasei victorii a revoluției de eliberare socială si națională 
din România sînt fericit să vă adresez dumneavoastră personal 
cele mai bune urări de fericire, precum și de prosperitate pentru 
poporul român.

MOHAMED ARSALANE EL JADIDI
Secretar general al Partidului Național 

Democrat din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială si națională, antifascistă si antiimperialistă a României, vă 
exprim, în numele militanților Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare. cele mai călduroase felicitări.

Realizările poporului frate român în domeniile economic, social 
si cultural, contribuția majoră la consolidarea păcii, pe baza res
pectării principiilor suveranității și independentei naționale, egali
tății și respectului reciproc, constituie o sursă de inspirație pentru 
întreaga mișcare democratică și antiimperialistă din lume.

Sînt convins că legăturile de prietenie și cooperare care unesc 
popoarele român și marocan se vor întări mai mult în viitor si că 
relațiile de solidaritate care există între Partidul Comunist Ro
mân si Uniunea Socialistă a Forțelor Populare reprezintă cel mai 
bun garant al consolidării cooperării noastre si al voinței noastre 
ferme de a contribui la instaurarea păcii mondiale.

Dumneavoastră, domnule secretar general și președinte, tuturor 
membrilor Partidului Comunist Român vă reînnoiesc expresia 
înaltei și sincerei mele considerații.

în numele Biroului Politic al Uniunii Socialiste a Forțelor 
Populare din Maroc.

A. BOUABID
Prim-secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe.
Vă Tugăm să primiți dumneavoastră. Partidul Comunist Român 

Si poporul român salutul cel mai frățesc al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Chile cu ocazia celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării României.

înlăturarea dictaturii militaro-fasciste din România, la 23 Au
gust 1944. a fost considerată de noi. chilienii, ca Si de întreaga 
omenire antifascistă o victorie proprie.

Acest act curajos — se arată în telegramă — a marcat procesul 
istoric al eliberării care a culminat cu infringerea militară si poli
tică a forțelor hitleriste si cu terminarea celui de-al doilea război 
mondial.

De atunci si Pînă în prezent, timp de patru decenii, datorită 
creșterii economice si militare a comunității țărilor socialiste si 
ca urmare a luptei întregii umanități pentru menținerea păcii s-a 
reușit evitarea unei noi conflagrații mondiale. Cu toate acestea un 
asemenea pericol nu a dispărut si împiedicarea dezlănțuirii unei 
catastrofe nucleare continuă să fie astăzi năzuința cea mai pre
țuită a omenirii.

în încheierea telegramei se arată : împărtășim bucuria cu care 
statul si poporul român sărbătoresc cea de-a 40-a aniversare de 
la înlăturarea fascismului din patria dumneavoastră.

Vă reînnoim salutul nostru dumneavoastră, partidului dumnea
voastră și poporului român, cu ocazia sărbătorii naționale de la 
23 August.

Trăiască internaționalismul proletar.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Danemarca vă 

adresează salutări călduroase si frătesti cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării României de sub fascism.

Vă transmitem felicitări pentru mărețele realizări obținute în 
construirea socialismului în tara dumneavoastră.

Victoria în lupta împotriva fascismului a fost rezultatul unității 
mișcării comuniste și al realizării unei unități largi între forțele 
revoluționare, democratice si realiste.

Acum, mai mult ca oricînd — se arată în încheierea telegramei 
— este necesar să se tragă învățăminte din lupta antirăzboinică si 
antifascistă din trecut. Aceasta trebuie să se facă prin întărirea 
luptei pentru pace . care reprezintă astăzi sarcina cea mai ar
zătoare si mai actuală.

Cu salutări frătesti.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN DANEMARCA 
JOERGEN JENSEN

Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele comuniștilor columbieni salutăm călduros cea de-a 
40-a aniversare a eliberării țării dumneavoastră și felicităm parti
dul, guvernul și poporul român pentru cuceririle obținute' în 
construcția socialismului și contribuția adusă pe plan internațional 
pentru consolidarea păcii și progresului umanității.

Cu sentimente frățești,
GILBERTO VIEIRA

Secretar general, 
Partidul Comunist Columbian

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

sub jugul fascist, avem plăcerea de a vă transmite dumneavoastră 
și prin dumneavoastră poporului român calde salutări frătesti.

Eliberarea României — se arată în telegramă — a inaugurat 
o nouă etapă în istoria poporului român si a deschis calea spre 
socialism, sub conducerea partidului dumneavoastră, in slujba in
tereselor vitale ale poporului român.

Dragi tovarăși. .
Urăm comuniștilor români și întregului popor român succes deplin 

In eforturile lor pentru consolidarea si întărirea socialismului, 
precum și în promovarea luptei generale pentru pace, indepen
dentă națională, democrație si progres social.

Cu salutări frățești.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAEL 
MEIR VILNER
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia , celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și antiimperialistă. exprimăm feli
citări Partidului Comunist Român și dumneavoastră personal, urări 
de strălucite succese poporului: român.

Fie ca contribuția dumneavoastră pentru pacea mondială să 
dobîndească noi succese.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist din Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Stimați prieteni.
Comandamentul politic național al Mișcării Electorale a Po

porului. Partidul Socialist din Venezuela își exprimă sincera sa 
satisfacție cu prilejul sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a victo
riei revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si an
tiimperialistă a poporului român.

Acest triumf a avut o enormă importantă istorică, dat fiind că 
a făcut posibilă transformarea unei țări înapoiate într-o națiune 
independentă, unde bogăția creată este bine distribuită.

Mișcarea Electorală a Poporului vă transmite călduroasele sale 
felicitări și vă dorește noi succese în construcția socialismului.

Vă salutăm în mod afectuos, reafirmînd idealurile noastre de 
libertate națională și democrație socialistă.

în mod cordial.
JESUS PAZ GALARRAGA

Secretar general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării poporului 

român, ne este foarte plăcut să vă adresăm. în numele Partidului 
Acțiunea Democratică din Venezuela, cele mai vii mărturii de 
apreciere și admirație pentru acțiunile dumneavoastră. România 
contemporană aduce un mare serviciu păcii și fraternității mon
diale. .

Primiți felicitările noastre si cele mai respectuoase salutări. 
Pentru o Venezuela liberă si a venezuelenilor.

REINALDO LEANDRO MORA
Președinte a.i.

HUMBERTO CELLI
Secretar generai a.i.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Am marea plăcere de a vă adresa acest mesaj de felicitare din 

partea Partidului Național Unit cu prilejul aniversării Zilei na
ționale a României.

Doresc în mod sincer ca acest mesaj de bunăvoință să întărească 
re mai departe relațiile de prietenie care unesc popoarele din 
Sri Lanka și România.

Al dumneavoastră sincer.
HARSHA ABEYWARDENA

Secretar general al Partidului Național Unit

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Partidul Socialist Popular transmite călduroase felicitări Parti

dului Comunist Român si Republicii Socialiste România cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a revoluției care a răsturnat regimul 
fascist si a condus la salvgardarea deplinei suveranități a Româ
niei si la începuturile transformării socialiste a societății ro
mânești.

Felicităm Comitetul Central al Partidului Comunist Român Sl 
pe secretarul general al partidului, președintele Nicolae Ceaușescu. 
pentru rezultatele si progresele obținute în cei 40 de ani care au tre
cut. Sperăm si credem că aceste progrese vor continua, vor duce 
la îmbunătățirea pe mai departe a vieții materiale si culturale a 
poporului și la dezvoltarea democrației socialiste.

Partidul nostru urmărește cu atenție politica de pace a Româ
niei. care constituie un izvor de inspirație pentru toti cei ce luptă 
pentru pace și destindere. Prin respingerea fără echivoc a poli
ticii înarmărilor. îndeosebi a înarmărilor nucleare, indiferent cine 
ar promova-o. si prin eforturile proprii de a limita cadrul înarmării 
naționale. România constituie un exemplu pe care noi dorim ca 
toate națiunile să-1 urmeze.

Această poziție a României este deosebit de importantă în ac
tuala situație mondială de tensiune si pericole. Cursa înarmărilor 
trebuie oprită, suveranitatea națiunilor trebuie asigurată si tre
buie să se revină la politica de negocieri si destindere. Nu există 
nici o alternativă rezonabilă ia acest curs. Amplasarea de arme 
nucleare nu servește nicăieri cauzei păcii si trebuie să i se pună 
capăt ;> în schimb, trebuie netezită calea reducerii si. în final, a eli
minării tuturor armelor nucleare.

Astfel de opinii au fost exprimate în declarații ale organelor ' 
conducătoare de stat si de partid din Republica Socialistă România. 
Partidul Socialist Popular împărtășește pe deplin aceste opinii si ' 
sintem siguri că ele sînt sprijinite de majoritatea covîrsitoare a po
poarelor lumii.

Această politică clară de pace constituie unul dintre cele mai 
importante rezultate ale revoluției de acum 40 de ani. Astăzi, 
România ocupă una din primele poziții în lupta pentru pace, des
tindere. dezarmare, suveranitate națională si egalitate în drepturi 
între națiuni. România a avansat pină aici, după ruperea cu tre
cutul feudal si cu dependenta de marile puteri. Exprimindu-si opi
niile în mod deschis si clar. Republica Socialistă România a făcut 
Si face întregii umanități un serviciu inestimabil.

Partidul Socialist Popular apreciază foarte mult marile eforturi 
depuse de Republica Socialistă România pentru cauza păcii. Dorim 
să continuăm colaborarea cu P.C.R. în această problemă si reîn
noim călduroasele noastre felicitări cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a României noi și independente.

Cu salutări socialiste.
în numele Comitetului Executiv

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Danemarca

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresez sincere felicitări cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei naționale a tării dumneavoastră. Sînt convins că si în 
viitor construcția socialistă în tara dumneavoastră se va dezvolta.

îmi exprim speranța că solidaritatea și prietenia noastră se vor 
Întări în lupta pentru dezarmare și pace.

Cele mai bune salutări,
MASASHI ISHIBASHI

Președintele 
Partidului Socialist din Japonia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea să mă adresez dumneavoastră pentru a vă trans

mite felicitările Comitetului Național al Partidului Intransigent 
și ale mele personal: cu ocazia» sărbătoririi celei de-a 40-a aniver
sări a revoluției sociale si naționale, antifasciste si antiimperia
liste. a victoriei poporului român, pe care dumneavoastră îl con
duceți cu demnitate. ' . t

Adresîndu-vă cele mai bune urări de fericire personală, folosesc 
această ocazie pentru a vă asigura de înalta mea considerație.

OSCAR ALENDE
Președintele Partidului Intransigent din Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte.
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă din 
România, doresc să vă adresez, in numele Partidului Uniunea Cen
trului Democratic si al meu personal, sincere felicitări. împreună 
cu cele mai calde urări de sănătate pentru dumneavoastră personal, 
de pace si progres pentru poporul român prieten.

IOANNIS ZIGDIS
Președintele Uniunii Centrului 
Democratic (EDIK) — Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Uniunii Naționale a Forțelor Populare si al meu , 

personal, sînt fericit să vă adresez cele mai calde felicitări sil cele 
mai bune urări frățești de succese cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă 
Si antiimperialistă. »

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră per
sonal, Comitetului Central și viteazului popor frate român senti
mentele de solidaritate militantă ale maselor populare marocane cu 
lupta pentru libertate, pace, cooperare internațională si priețenie 
între popoare si realizarea unei noi si echitabile ordini de valori 
și raporturi între oameni.

Vă doresc, tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu. viată înde
lungată, plină de succese, iar poporului român, sub conducerea 
dumneavoastră, realizarea nobilelor sale obiective.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului African al Independentei 

(P.A.I.) vă transmite cu ocazia zilei de 23 August cele mai bune 
urări.

Comitetul Central al Partidului African al Independenței se 
bucură de marile dumneavoastră succese, obținute sub conducerea 

.clarvăzătoare a tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu si vă 
reînnoiește sincera sa prietenie.

Trăiască 23 August !
Pentru Comitetul Central al Partidului African al Independen

tei din Senegal,
MAJHEMOUT DIOP

Președinte

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate domnule secretar general.
Partidul Social-Democrat din Elveția are onoarea să adreseze 

Republicii Socialiste România cele mai cordiale felicitări cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a eliberării — Ziua sa națională.

Partidul nostru este convins că relațiile bune pe care le are cu 
Partidul Comunist Român se vor dezvolta și în viitor spre binele 
celor două țări. (

Cu salutări prietenești.
HELMUT HUBACHER

Președinte
HANS KASPAR SCHIESSER

Secretar
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Maiestății Sale ALMUTAW AKKIL AL ALLAH 
SULTAN de JOHORE

Suveranul Malayeziei
KUALA LUMPURprodigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu Sărbătorirea Zilei naționale a Malayeziei îmi oferă 

plăcut de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

TRINIDAD TOBAGO

Dedarații ale oaspeților de peste hotare ia marea 
sărbătoare a poporuiui român

prilejul deosebit de 
urări de sănătate și 

____   ______ ,  ,__ .._____  ....... malayezian.
îmi exprim convingerea că raporturile de strînsă cooperare dintre țările 

noastre vor continua să se dezvolte și să se diversifice tot mai mult, in 
interesul popoarelor român și malayezian prietene, al politicii dc- pace, inde
pendență, cooperare și înțelegere internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste Romania

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago

PORT OF SPAIN
Cu ocazia aniversării proclamării independenței Republicii Trinidad 

Tobago, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului 
român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului din Trinidad 
Tobago.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

„Reafirmare a solidarității 
cu forțele revoluționare 

și progresiste 
de pretutindeni"

FELIPE ALCARAZ, membru al 
mitetului Executiv al Partidului 
munist din Spania, secretarul 
neral al P.C. din Andaluzia :

a stringe și mai mult legăturile 
prietenești dintre cele două partide.

Co- 
Co- 
ge-

Prezența la această sărbătoare 
națională mi-a prilejuit o cunoaș
tere a țării dumneavoastră sub un 
aspect deosebit de însemnat pentru 
definirea unei națiuni în zilele 
noastre, anume aspectul capacită
ții productive. Mărturisesc că pină 
acum cunoșteam România mai cu 
seamă prin politica sa externă, 
care, în ultimele două decenii, a 
dat dovadă de o netăgăduită origi
nalitate.

Vizitind expoziția consacrată rea
lizărilor economice și sociale in 
perioada de după 1944 m-a impre
sionat deopotrivă saltul cantitativ 
efectuat in ce privește producția 
globală industrială și gradul ei de 
diversificare. Sint, desigur, foarte 
elocvente cifrele sintetice prezen
tate în cadrul expoziției. Ele vor
besc despre o evoluție continuu 
ascendentă, în ritm foarte rapid, 
a economiei românești, a industriei 
în primul rind. Aș spune că faptul 
este cu atît mai remarcabil cu cit 
România, deși a avut de suferit, 
ca toate țările, de pe 
economice mondiale 
ani, a reușit totuși 
impactul influențelor 
acest gen, menținind 
creștere ridicat. Or, 
performanță atestă prin ea însăși 
o clarviziune în materie de politică 
economică și o voință fermă din 
partea poporului român de a-și 
amplifica succesele în acest do
meniu. Dealtfel, manifestația a- 
ceasta grandioasă la care am asis
tat arată pe cit de interesant și su
gestiv ca forme de exprimare, pe 
atit de limpede, adeziunea poporu
lui la politica Partidului Comunist 
Român, mai bine-zis identificarea 
sa cu politica înțeleaptă promovată 
de conducătorul partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Socotesc că tocmai gradul inalt de 
adeziune populară la această po
litică explică admirabila atmosferă 
de disciplină și organizare pe care 
am observat-o chiar de la sosirea 
mea aici.

Fără îndoială, succesele obținute 
de România au însemnat un uriaș 
efort, depus cu eroism de poporul 
român, ferm încrezător în adevărul 
— reamintit în aceste zile de to
varășul Nicolae Ceaușescu — că 
nimic valoros și durabil nu poate 
fi creat fără efort.

Noi, comuniștii spanioli, ne 
bucurăm de succesele României 
socialiste, cu atît mai mult, cu cit 
ele sint nemijlocit determinate de 
edificarea politicii unui partid fră
țesc de care ne leagă tradiționale 
relații de strînsă prietenie și cola
borare. bazate pe stimă și respect 
reciproc. Aș dori să exprim Sincere 
mulțumiri conducerii P.C.R. pentru 
invitația de a participa la marea 
sărbătoare națională a României, 

^jrăzind în aceasta un nou prilej de
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urma crizei 
din ultimii 
să atenueze 
negative de 
un ritm de 
o asemenea

Telex
Secvențe din Malayezia — docu
mentar
Viața culturală. Creația literar- 
artistică in actualitate
Trinidad Tobago (color). Docu
mentar
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

Concurs
In scopul stimulării creației gra

fice pe tema economiei, Casa de 
Economii și Consemnațiuni organi
zează, in colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici, cea de-a XVI-a 
ediție a concursului de afișe cu 
tema : „Avantajele economisirii la 
C.E.C.".

Afișele pentru concurs- se vor 
prezenta in formatul de 70 X 100 
cm, numai cașerate și vor fi astfel 
realizate incit să permită tipărirea 
acestora în maximum 6 culori.

Casa de Econonqii și Consemna
țiuni acordă pentru cele mai bune 
afișe următoarele premii : Premiul
I : un libret de economii cu o de
punere de 5 000 de lei ; Premiul
II : un libret de economii cu o 
depunere de 3 500 lei ; Premiul III: 
un libret de economii cu o depu
nere de 2 000 lei ; două mențiuni 
constînd în librete de economii cu 
o depunere de 1 500 lei fiecare.

Selecționarea afișelor pentru a-

cinema

„Caldă recunoștință 
pentru sprijinul 
acordat cauzei 

libertății popoarelor"
OLIVIO PIRES, membru al Comi

siei Politice a Partidului African al 
Independenței din Republica Capu
lui Verde :

Am asistat la una din cele mai 
grandioase manifestații populare 
din cite mi-a fost dat să văd. O 
manifestație plină de culoare și 
de entuziasm, exprimind bucuria 
și, în același timp, mîndria 
poporului pentru izbînzile obținute 
în cei 40 de ani de viață nouă. în
țeleg că, oricît de reușită — ca 
organizare, inventivitate, talent — 
această manifestație nu repre
zintă decît o parte — foarte ex
presivă, ce-i drept — din chipul 
luminos al poporului român, în
crezător în destinul său. Un popor 
care nutrește cea mai profundă 
dragoste față de președintele 
Nicolae ~

Acest 
întrucît 
pe plan 
ral. ca și cea mai notorie afirmare 
a României în cîmpul vieții inter
naționale sint intim legate de 
concepția și stilul de conducere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
catalizatorul și călăuzitorul ener
giilor românești.

Din orice unghi am privi lucru
rile. jubileul de astăzi are loc sub 
semnul unor succese cu totul re
marcabile. într-o perioadă isto
rică relativ scurtă. România a 
urcat rapid pe treptele industria
lizării, reușind să producă și să 
exporte in multe țări o gamă largă 
de mașini și utilaje de mare com
plexitate, ceea ce înseamnă capa
citate sporită de a fi competitiv pe 
o piață internațională foarte severă 
astăzi cu țările care nu avansează 
destul de repede sub acest aspect.

Dind un strălucit 
valorificare rațională 
materiale și umane, 
oferă în același timp 
de nedezmințită 
sprijinirea cauzei 
turor popoarelor, 
lor din țările in 
tare. Doresc să 
dăm o inaltă prețuire poziției 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
reafirmată din nou în cuvintarea 
la Sesiunea solemnă comună, 
privind necesitatea Lichidării 
subdezvoltării ca o condiție esen
țială a asigurării păcii și stabili
tății în lume. Este o poziție inspi
rată de umanism și, totodată, în
temeiată pe înțelegerea profundă 
a interdependențelor ce caracteri
zează epoca actuală. După cum 
împărtășim pe deplin pozițiile re
feritoare la imperativul ca știința 
și tehnica să fie puse in serviciul 
dezvoltării. nu al distrugerii. 
Realitățile din țara mea, ca și din 
atîtea alte țări africane, asiatice 
sau latino-americane, arată cu 
prisosință cit de grave sint rava
giile sărăciei și subdezvoltării și 
implicit că edificarea unei noi

ordini economice și politice mon
diale a devenit o problemă mon
dială stringentă. Iată de ce apelul 
președintelui României 
voarea dezvoltării în ( 
egalitate, fără amestec i 
din afară, nu poate 
cea mai vie aprobare 
și din partea noastră.

Participarea mea 
magnifică sărbătoare 
prilejul să cunosc mai 
o țară și un popor față de care 
noi avem o stimă deosebită. Sîn- 
tem adine recunoscători poporului 
român, personal 
Nicolae Ceaușescu, 
jinu] acordat cauzei libertății țării 
noastre, pentru solidaritatea cu 
lupta poporului nostru pentru con
solidarea independenței naționale, 
pentru progres și bunăstare.

în fa- 
condiții de 
și presiuni 
stîrni decît 
și prețuire

la această 
mi-a oferit 
îndeaproape

președintelui 
pentru spri-

„Un salt spectaculos 
în dezvoltarea economică 

și socială a tării"
membru al

Partidului
față de 

Ceaușescu. 
lucru este foarte firesc, 
cele mai însemnate izbinzi 
economic, social șl cultu-

exemplu de 
a resurselor 
România ne 
un exemplu 

consecventă în 
progresului tu- 
îndeosebi a ce- 
curs de dezvol- 

subliniez că noi 
prețuire 

Nicolae l

LUIS MONTERROSO, 
Comisiei Naționale a 
Socialist Portughez :

îmi face o deosebită plăcere să 
adresez poporului român cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul 
Zilei de 23 August. Siniem mar
tori ai unei veritabile explozii de 
entuziasm 
satisfacția 
anii care au trecut de la revoluția 
din August 1944. Pot spune că ma
nifestația din București a fost im
pecabilă din toate punctele 
dere și m-a impresionat 
trivă prin dimensiunile și 
tul ei, prin maniera foarte 
tivă de a înfățișa bilanțul 
tuirilor in diversele sectoare de 
activitate. Datele și cifrele de care 
am luat cunoștință in aceste' zile 
dovedesc că România a realizat în 
timp scurt un salt spectaculos in 
materie de industrializare, iar a- 
ceastă înfăptuire esențială a dus 
la însemnate înnoiri in toate cele
lalte sfere.

Am avut prilejul să admir mai 
pe îndelete marea realizare urba- 
nistico-turistică întinsă pe litoralul 
Mării Negre, un autentic paradis 
turistic, cel puțin in sezonul esti
val. Dar, desigur că exemple de 
valorificare a resurselor la nive
lul exigențelor actuale există 
multe altele in România și sperăm 
să facem cunoștință cu ele in 
ocazii viitoare.

în altă ordine de idei, am ascul
tat cu viu interes discursul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la 
Sesiunea solemnă dedicată marii 
sărbători naționale. în esență, 
această importantă cuvîntare vine 
să reafirme hotărirea conducerii 
P.C.R. ș'i a statului de a continua 
politica de dezvoltare multilaterală 
a României stimulînd efortul pro
priu și contînd, in același timp, pe 
o amplă colaborare cu toate țările, 
indiferent de orinduirea lor so
cială. Apreciem in mod deosebit 
poziția constructivă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea de a se opri actualul 
curs periculos al evenimentelor 
din viața internațională și in pri
mul rînd de a se ajunge la un 
acord pentru eliminarea armelor 
nucleare din Europa.

popular, exprimînd 
pentru succesele din

de ve- 
deopo- 
colori- 
suges- 
infăp-

)

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis, 
cu ocazia Zilei naționale a Malaye
ziei, o telegramă de felicitare pri
mului ministru al acestei țări, Dato 
Seri dr1. Mahathir Mohamad, în care 
ii adresează sincere felicitări și cele

mai bune urări de sănătate și feri
cire personală. în telegramă se ex
primă convingerea că guvernele celor 
două țări vor acționa pentru strînge- 
rea conlucrării româno-malayeziene, 
pentru amplificarea și adincirea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Malayezia.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis, cu 
ocazia aniversării proclamării inde
pendenței Republicii Trinidad Toba

go, o telegramă de felicitare primu
lui ministru al acestei țări, George 
Chambers, prin care ii adresează, in 
numele guvernului român și al său 
personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și progres.

16,00 Emisiune in limba germană (par
țial color) O In intîmpinarea ce
lui de-al XlII-iea Congres al 
P.C.R. • Reportaj de vacanță ® 
Program muzical

IS,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 40 de ani de Istorie nouă (color). 

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

20,35 împliniri și perspective. Azi. ju
dețul Constanta

21,10

21,20

21,40

22,20
22,30

Dor al tinereții — muzică ușoară 
(color)
Confirmarea deplină a politicii 
internaționale a partidului și sta
tului nostru. „Rolul popoarelor, al 
forțelor progresiste șl democratice 
în edificarea unei lumi a păcii și 
colaborării"
Eroi ai construcției socialiste (par
țial color). Filmul românesc 
tema muncii creatoare
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

de afișe pe tema economisirii
cordarea premiilor se 
un juriu alcătuit din 
ai Uniunii 
Casei de 
țiuni.

Casa de 
țiuni iși rezervă dreptul de a mul
tiplica unele dintre 
miate.

Pentru 
concurs, i 
Casa de 
țiuni, se ’ 
de autor.

Afișele pentru concurs se pot 
expedia pînă la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, Serviciul economii, București, 
Calea Victoriei nr. 13. Lucrările se 
vor preda împreună cu un plic în
chis pe care se va menționa același 
moto, înscris și pe spatele afișu
lui. în plic se va introduce o coală

artiștilor 
Economii
Economii

și

; face de către 
reprezentanți 
plastici și ai 
și Consemna-
și Consemna-
afișele pre-

prezentate la 
va achiziționa 
și Consemna-

lucrările 
pe care le 
Economii 

vor plăti drepturile legale

de hirtie pe care se va menționa, 
de asemenea, motoul inscris pe 
spatele afișului, precum și numele, 
prenumele și adresa 
rului.

Casa de Economii 
țiuni va organiza cu 
tăminii economiei 
brie 1984), o expoziție in care vor 
fi prezentate afișele selecționate 
de juriul concursului. Afișele care 
nu au fost selecționate pentru ex
poziție pot fi ridicate de autori de 
la Centrala C.E.C. in maximum 15 
zile de la data deschiderii expozi
ției. Afișele prezentate in cadrul 
expoziției pot fi ridicate în ma
ximum 10 zile de la închiderea 
acesteia. Lucrările neridicate in li
mita acestor termene nu 
păstrate.

Informații suplimentare 
organizarea concursului pot 
citate la telefonul 13 38 14/185.

exactă a auto-
și Consemna- 
prile.jul „Săp- 

(25—31 octom-

vor fi

privind 
fi soli-

0 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.
o 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.'
0 Salutări dc la 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.
0 Buletin de București : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30:
17,45; 20.
0 Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră — 15, Evadarea — 17,15; 19,30 :
COTROCENI (49 48 48).
® Ca-n filme : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17.30: 19.30.
O Nemuritorii : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.
0 Probă de microfon ; VIITORUL 
(79 71 26) — 15,30; 17.30: 19,30.
0 Acțiunea .,Autobuzul" : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

0 Șapte bâieți și o ștrengărită : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17.30; 19,30. 
0 Actorul și sălbaticii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 19.
0 Mlhail, ciine <le circ — 9; II; 13, 
Capcana mercenarilor — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38).
0 Ani eroici : GLORIA (47 46 75) — 
19,45.
0 Cobra se întoarce : GLORIA — 9; 
11,15; 13 30; 15,30; 17,45; la grădină 
— 20,30.
0 Cineva ca tine : SALA MICA A 
PALATULUI —------ "
0 Prindeți șl 
REȘTI (15 61 54) 
17,45; 20.
0 Detașament
CENTRAL (14 12 24) 
15,45: 18; 20.
0 Cu tine viața e frumoasă 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
0 După legile vremii dc 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 
15.45: 18: 20.
o Insula Wolmi : DRUMUL 
(31 28 13) — 15.30: 17,45; 20.
0 Pianke : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
0 Locotenent Cristina : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15: 19,30.
0 Călăreții de dimineață : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 19.

17,15; 20.
neutralizați : BUCU- 
— 9; II; 13,15; 15,30;

cu misiune specială:
9; 11,15; 13,30;

HU

război : 
13,30;

SARII

0 Rocky II : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Seherezada : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Compania a 7-a sub clar de 
CAPITOL (16 29 17) — 8,45: 11;
15,30; 17,45; 19,45, Ia grădină — 
0 Roiul : FESTIVAL (15 63 84)
11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
0 Vizită la domiciliu : LUMINA 
(14 74 16) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Lupii mărilor: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la
grădină — 20,45, MODERN (31 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Marfă furată : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,45: 20, la grădină — 20,30.
© Martorul știe mai mult : 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
15,45; 18: 20.
0 Omul și fiara : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16: 19. ARTA (213186) — 9;
12; 16; 19. la grădină - 20,30.
0 Lanțul amintirilor: TOMIS (21 49 46)
— 9; 12; 16; 19.
0 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.
0 Polițist sau delincvent : GRADINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45.

lună: 
13,15; 
20,30. 
— 9;

GIU- 
13,30;

In istoria frămintată 
a Malayeziei — stat 
situat intre Marea 
Chinei de Sud și strim- 
toarea Malacca — data 
de 31 august 1957 re
prezintă o piatră de 
hotar. In acea zi. po
porul malayezian, după 
circa patru secole de 
dominații străine suc
cesive. isi vedea îm
plinită aspirația vitală 
de independentă. Anii 
care au trecut de a- 
tunci au însemnat pen
tru malayezieni 
de eforturi susținute 
pe 
economico-sociale 
sine stătătoare.

Cunoscută multă vre
me ca „tară a cau
ciucului • și cositoru
lui". în ultimul sfert 
de secol, și îndeosebi 
in ultimul deceniu, în 
Malayezia au început 
să apară un șir de cen
tre industriale, vizind 
valorificarea superioa
ră a resurselor natu
rale. S-a dezvoltat, 
astfel, industria ex
tractivă si de prelu
crare a unor mine
reuri (cuprifere, mo
libden, bauxită, wol-

trecut la ex-

ani

calea dezvoltării 
de

fram), s-a 
ploatarea pe scară lar
gă a unor zăcăminte 
de titei și gaze natu
rale ș.a. Politica de 
investiții si diversifi
care economică pro
movată de guvernul 
de la Kuala Lumpur, 
cu accent pe ramurile 
moderne, inclusiv e- 
lectronica, a contribuit 
la asigurarea unui 
ritm relativ inalt de 
dezvoltare, la angaja
rea țării pe calea unor 
transformări înnoi
toare.

Deși situate la mari 
distante geografice. în
tre România 
layezia s-au 
cit relații de 
și colaborare 
care. întemeiate 
stimă și respect 
proc. cunosc o conti
nuă amplificare. Un 
moment de importan
tă istorică în cronica 
raporturilor româno- 
malayeziene l-a repre
zentat vizita tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu. în 
Malayezia în 1982.

și Ma- 
statorni- 
prietenie 
rodnică, 

pe 
reci-

Convorbirile purtate 
cu acest prilej la 
Kuala Lumpur, cit și 
vizita in tara noastră 
a primului ministru 
malayezian. Dato Serj 
dr. Mahathir Moha
mad. au prilejuit re
afirmarea dorinței co
mune de dezvoltare a 
legăturilor pe multiple 
planuri dintre cele 
două țări și popoare. 
Declarația comună a- 
doptată in urma dia
logului la nivel înalt 
de la Kuala Lumpur, 
-•a si Comunicatul co
mun româno-malaye- 

'zian, cu prilejul con
vorbirilor de la Bucu
rești. acordurile si în
țelegerile i 
comerciale, 
și culturale 
între cele 
deschid, in acest sens, 
ample perspective con
lucrării rodnice din
tre România si Mala
yezia. Cursul ascen
dent al relațiilor româ
no-malayeziene cores
punde pe deplin inte
reselor celor două țări 
și popoare, al cauzei 
păcii, progresului si 
înțelegerii in lume.

economice. 
științifice 

• semnate 
două țări

Poporul statului Tri- 
nidad-Tobago sărbăto
rește împlinirea a 22 
dc ani de la dobîndi- 
rea independentei.

Situate la nord-est 
de coastele Ameridi 
de Sud, insulele Tri
nidad și Tobago (su
prafață — 5 128 kmp; 
populație — circa 1,3 
milioane de locuitori) 
fac parte din arhipela
gul Antilelor Mici. De 
la descoperirea lor de 
către Cristofor Co- 
lumb, in 1498, insulele 
au fost colonie spa
niolă pină la sfirșitul 
secolului al XVIII-Iea, 
cind au devenit pose
siuni britanice ; intre 
anii 1958 și 1962 au fă
cut parte din Federa
ția Indiilor de Vest.

Ca și în alte părți 
ale lumii, stăpînirea 
colonială a lăsat urme 
adinei, menținind țara 
in condiții de înano-

iere. După proclama
rea independenței, gu
vernul de la Port of 
Spain a pus in apli
care un șir de măsuri 
care au schimbat fi
zionomia insulelor. 
Prin înfăptuirea unor 
planuri succesive de 
dezvoltare, au fost lăr
gite ariile de exploa
tare a resurselor natu
rale, au crescut capa
citățile de rafinare a 
petrolului — țara dis- 
punind de înseninate 
rezerve de țiței — pa
ralel cu impulsiona
rea industriei petro
chimice. Proclamarea 
republicii, în 1976, 
avea să accentueze a- 
ceste preocupări, ac- 
ționîndu-se, totodată, 
pentru a se pune ba
zele unei industrii si
derurgice, pentru va
lorificarea resurselor 
de gaze naturale, pen

tru extinderea și mo
dernizarea porturilor 
țării.

Succesele obținute 
de Republica Trinidad- 
Tobago in consolida
rea independentei po
litice. în dezvoltarea 
economică au creat 
condițiile pentru o 
prezență crescindă a 
tării în circuitul co
mercial international, 
în colaborarea cu alte 
state.

Intre România și 
Trinidad-Tobago s-au 
statornicit relații de 
colaborare, întemeiate 
pe principiile respec
tului mutual, egalității 
in drepturi și avanta
jului reciproc. Extin
derea pe mai departe 
a acestor raporturi co
respunde intereselor 
ambelor popoare, ale 
cauzei păcii si înțele
gerii internaționale.

ADUNARE FESTIVA 
consacrată celei a'e-a 40-a aniversări 

a Insurecției naționale slovace

PROGRAMUL EXPOZIȚIEI „DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"

Expoziția „Dezvoltarea economică și socială a României", 
organizată in cinstea aniversării a patru decenii de la revoluția 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, in pavilioanele Complexului expozițional din Piața Scinteii 
din București, este deschisă, zilnic, între orele 10—18.

(Agerpres)

Cronica zilei
Tovarășul Ion Stoian, membru su

pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al Comitetului. Central 
al .Partidului Comunist Român, a 
primit, joi, delegația Asociației de 
prietenie a poporului chinez cu stră
inătatea și a Asociației de prietenie 
China—România, condusă de tova
rășul Dai Suli, membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, secretar al Comitetului de 
partid al provinciei Liaoning, care 
efectuează o vizită in țara noastră, 
la invitația Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
a Asociației de prietenie româno- 
chineză.

în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre parti
dele și popoarele celor două țări, 
care se dezvoltă și se adîncesc con
tinuu în spiritul înțelegerilor și do
cumentelor convenite cu prilejul in- 
tilnirilor româno-chineze la cel mai 
înalt nivel. )

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Ion Popescli-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., președin- 
tele Asociației de prietenie româno- 
chineză, și loan Botar, secretar al 
I.R.R.C.S.

A fost prezent Li Zfewang, amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București.

RIDICAREA
(Urmare din pag. I)

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS. La Ankara s-au încheiat 

întrecerile celei de-a 25-a ediții a 
campionatelor balcanice de tenis.

Competiția feminină a fost ciștiga- 
tă de selecționata României (Lucia 
Romanov, Daniela Moise, Alice Dă- 
nilă), care a învins cu 2—1 formația 
Bulgariei și cu 3—9 echipele Iugo
slaviei, Greciei și Turciei.

în turneul masculin, pe primul loc 
s-a situat echipa Greciei, urmată de 
formațiile României, Iugoslaviei, 
Bulgariei și Turciei.

CICLISM. Joi s-a încheiat, la Plo
iești, cea de-a 28-a ediție a tradițio
nalei competiții internaționale cicliste 
„Cupa Voința", victoria finală reve
nind rutierului dinarnovist Gheorghe 
Lăutaru. Un meritoriu loc secund a 
obținut tinărul Ludovic Covaci, de la 
Voința Arad, in virstă de 17 ani, 
sosit la 5” de „tricoul galben". 
Pe locul trei s-a clasat Olimpiu 
Celea (Steaua București), la 6” de 
lider.

HANDBAL. In prima zi a turneu
lui masculin de handbal ce se des
fășoară vin orașul iugoslav Doboj, 
formația română Steaua București a 
întrecut cu scorul de 28—22 echipa 
iugoslavă Borac Banja Luka. 
Ț.S.K.A. Moscova a dispus cu 21—16 
de Crvenka Doboj, iar Metaloplas- 
tika Sabac a învins cu 22—19 pe 
Istad (Suedia).

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

ta t r
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19,30; (Rotonda scriitorilor 
din Clșmlglu) ; August eliberator — 
spectacol de sunet și lumină — 21.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Stelele 
Operetei — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Anonimul Venetian — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzica) „C. Tfina- 
se" (15 56 78, grădina Boema) : Va
canță cu... cîntec — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19,45.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

tatori inițiază in colectivele de oa
meni ai muncii numeroase informări, 
expuneri și dezbateri, desfășoară o 
susținută activitate politico-educativă 
de la om la om ; au devenit curente 
o serie de acțiuni cu caracter educa
tiv. cum ar fi „Săptâmina activității 
ideologice și politico-educative", la 
nivelul consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste. „Bri
gada propagandei politice", „Coloc
viile cabinetului județean pentru ac
tivitatea ideologică și politico-educa
tivă" și altele. în întreaga activitate 
politico-ideologică, comitetul jude
țean de partid are în vedere cerința 
formulată de secretarul general al 
partidului, conform căreia „formarea 
omului nou trebuie să pornească de 
la adevărul bine cunoscut după care 
munca, activitatea socială utilă con
stituie factorul determinant in for
marea conștiinței socialiste".

Activitatea de fiecare zi ne dove
dește că dacă nu se cunosc direct 
problemele cu care colectivele de oa
meni ai muncii se confruntă, nu se 
poate interveni concret și operativ in 
vederea înlăturării neajunsurilor, (in
staurării pretutindeni a unui climat 
de exigentă, de intransigentă morală 
față de îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor ce ne stau în față. Pro- 
cedind în cunoștință de cauză, orga
nele și organizațiile de partid adec
vează în mai mare măsură formele 
muncii de propagandă la situațiile 
specifice existente intr-o unitate eco
nomică sau alta, urmărind in mod 
deosebit mobilizarea forțelor la înde
plinirea tuturor indicatorilor, înlătu
rarea abaterilor de la disciplina teh
nologică și de producție, micșorarea 
fluctuației forței de muncă, lichida
rea rebuturilor, utilizarea integrală a 
timpului de muncă etc. în acest sens, 
in prezent se aplică numeroase ini
țiative muncitorești, precum „Să lu
crăm o zi pe trimestru cu materii 
prime și materiale economisite", 
„Recuperare, recondiționare, refolosi- 
re“. „Prietenul noului încadrat", cu 
remarcabile rezultate la Fabrica de 
utilaje și piese de schimb pentru in
dustria chimică, întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice. între
prinderea de vase emailate și altele.

Orientată și condusă de către orga
nele și organizațiile de partid, acti
vitatea politico-educativă se reflectă 
pozitiv în hotărirea fermă a colecti
velor de oameni ai muncii de a în
deplini, în condiții calitativ tot mai 
bune, etapă de etapă, sarcinile ce le 
revin. Astfel, pentru a exemplifica, 
sarcinile de plan pe primul semestru 
au fost îndeplinite in proporție de 
100.6 la sută la producția-marfă in
dustrială. de 104,4 la sută la produc
ția pentru export, de 102,8 la sută la 
investiții, de 103 la sută in domeniul 
prestărilor de servicii. în agricultură, 
de asemenea, preliminăm producții 
bune, mult superioare celor obținute 
in anii precedenti la culturile pră
sitoare. legume, struguri si alte 
l'ructe.

Accesul larg a] oamenilor muncii 
la cunoașterea cuceririlor științei, a 
valorilor culturii naționale și univer-

La Palatul culturii din Pitești a 
avut loc, joi după-amiază, o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
40-a aniversări a Insurecției națio
nale slovace.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor județene și municipala de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.S. Cehoslovace la București.

Adunarea a fost deschisă de 
Dumitra Smarandache, secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean al F.D.U.S.

Au luat, apoi, cuvintul Manole 
Bivol, prim-secretar al Comitetului 
municipal Pitești al P.C.R., primarul 
municipiului, și Jan Papp, ambasado
rul R S. Cehoslovace la București, 
care au evocat semnificația eveni

mentului aniversat. Vorbitorii au 
subliniat importanța contribuției ar
matei române, alături de armata 
sovietică și partizanii cehi și slovaci, 
la eliberarea Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă. In continuare, 
vorbitorii au înfățișat succesele re
marcabile obținute de poporul ce
hoslovac, sub conducerea partidului 
comunist, in edificarea societății so
cialiste dezvoltate. Reliefind tradi
ționalele relații de prietenie și co
laborare dintre partidele, statele și 
popoarele noastre, vorbitorii au evi
dențiat rolul determinant al iptilniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustay Husak, 
al ințelegerilor convenite cu aceste 
prilejuri, in extinderea și aprofunda
rea bunelor raporturi de conlucrare 
multilaterală româno-cehoslovace, in 
interesul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 1» 2 și 3 septembrie. în țară : 
Vremea va fi caldă. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin în regiunile sudice 
și va prezenta înnorări temporare în 
restul teritoriului, unde pe alocuri va 
ploua. Vîntul va sufla slab pină la

moderat. Temperaturile maxime din 
timpul zilelor vor fi cuprinse între 20 
și 30 de £rade, mal ridicate în sudul ță
rii, iar minimele din timpul nopților 
intre 8 și 18 grade, izolat mai coborîte 
în depresiunile intramontane. în cursul 
dimineților pe alocuri se va produce 
ceață. în București : Vremea va fi cal
dă cu cerul mai mult senin. Vîntul va 
sufla în general slab. Temperaturile 
maxime în timpul zilelor vor fi cuprin
se intre 27 și 30 de grade, iar minimele 
din timpul nopților vor fi cuprinse în
tre 13 și 16 grade.

CONȘTIINȚEI
sale, la însușirea temeinică a docu
mentelor de partid și legilor țării este 
asigurat de existenta in județ, a 64 
de universități cultural-știintifice. 180 
de brigăzi științifice, de acțiunile 
complexe organizate la casele de cul
tură. căminele culturale, la cinema
tografe și biblioteci, care, prin pro
gramele lor, deschid larg orizontul 
de cunoaștere și combat, totodată, 
cu fermitate concepțiile obscurantis
te, mentalitățile înapoiate, retrograde.

Un loc distinct în vastul arsenal al 
mijloacelor cultural-educative il ocu
pă Festivalul national „Cintarea 
României", care pune cu putere in 
relief talentul și forța creatoare pro
prii poporului nostru. Dealtfel, la 
Sesiunea solemnă comună tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului arăta : „Milioane 
si milioane de oameni ai muncii de 
toate virstele. de la orașe si sate, 
participă activ la cea mai mare și 
mai amplă manifestare cultural- 
educativă pe care a cunoscut-o vreo
dată tara naastră — Festivalul na
tional al muncii si creației poporu
lui, «Cintarea României»". Și in ju
dețul Vrancea, zeci de mii de oameni 
ai muncii, după orele de producție, 
se integrează tinerește, cu optimism 
si talent, in această cuprinzătoare 
mișcare artistică si de creație 
spirituală. Pe lingă cultivarea și 
îmbogățirea minunatului tezaur al 
artei populare din județ. în ca
drul festivalului un loc impor
tant îl deține si creația tehni
că. Astfel. în anul acesta au fost 
efectuate peste 1 000 de studii privind 
perfecționarea activității de produc
ție, evidențiindu-se colectivele de 
creație de la întreprinderea de con
fecții. întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice. Combinatul de pre
lucrare a lemnului și altele.

O dimensiune majoră a conștiinței 
socialiste, care constituie un liant 
puternic al tuturor componentelor 
sale, conferind finalitate superioară 
aportului de perfecționare multilate
rală a omului este patriotismul so
cialist. De aceea, comitetul iudețean 
de partid acordă o deosebită atenție 
educației profund patriotice, in spi
ritul respectului față de trecutul 
eroic, de luptă al strămoșilor, al po
porului român, Vrancea reprezentind, 
prin monumentele ridicate in me
moria eroilor neamului, un impre
sionant muzeu național. Prin com
plexa activitate consacrată formării 
omului nou se realizează astfel o sin
teză intre valorile și idealurile spe
cifice orînduirii socialiste și valorile 
tradiționale, progresiste ale poporului 
român, sădind in conștiința oameni
lor muncii încrederea nestrămutată 
in idealurile socialismului și comu
nismului. concomitent cu venerația 
pentru trecutul nostru de luptă și 
respectul față de valorile progresis
te ale umanității.

Am fi insă. desigur, nerealiști, 
neobiectivi dacă nu am sesiza fap
tul că in munca politico-ideologică 
desfășurată de organele și organiza
țiile de partid, de instituțiile cultura
le se mai manifestă încă și neajun
suri, anumite tendințe de formalism, 
de superficialitate și rutină. Sintem

SOCIALISTE
pe deplin conștienți de aceste defi
ciențe și acționăm cu fermitate pen
tru înlăturarea lor, pentru a ridica, 
așa cum ne cere secretarul general 
al partidului, întreaga propagandă la 
nivelul realizărilor obținute in opera 
de construcție socialistă. Aceasta se 
impune cu atit mai mult cu cit. așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara Comitetului 
Central al partidului din 27 iunie a.c., 
pășim intr-o perioadă în care obiec
tivul fundamental este realizarea, in 
linii mari, a sarcinilor de bază ale 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, intrarea societății ro
mânești într-o etapă hotărîtoare 
pentru împlinirea mărețelor preve
deri ale Programului partidului.

în cincinalul viitor, județul Vran
cea va înregistra in toate domeniile 
ritmuri înalte de dezvoltare, de 37,3 
la sută la producția-marfă industria
lă, 45,5 la sută la producția agricolă, 
43,9 la sută la exportul de mărfuri, 
72,3 la sută la prestările de servicii, 
aproape 73 la sută la productivitatea 
muncii, ritmuri superioare mediilor 
pe tară. Aceasta înseamnă răspunderi 
sporite pe toate planurile. Din aceas
tă perspectivă, activitatea polițico- 
educativă a organelor și organizații
lor de partid de pe întreg cuprinsul 
județului va trebui să stimuleze mai 
activ disponibilitățile creatoare ale 
oamenilor muncii, capacitatea lor de 
a participa cit mai eficient la acce
lerarea dezvoltării economico-socială 
a județului. De aici și necesitatea 
afirmării permanente a spiritului re
voluționar, a educării oamenilor în 
lumina cerințelor sale : răspunderea 
și angajarea în muncă, promovarea 
consecventă în orice împrejurare a 
intereselor generale, efortul și voința 
de a învinge orice greutăți, pentru a 
asigura mersul ascendent al construc
ției socialiste, atașamentul față de 
idealurile socialismului și comunis
mului. hotărirea de a face ca ele să 
triumfe.

Formarea omului nou, construcția 
cea mai de preț a acestor ani, iși 
găsește un strălucit model în însăși 
opera și activitatea secretarului ge
neral al partidului, in preocupările 
sale consecvente pentru dezvoltarea 
țării, pentru înfăptuirea celor mai 
arzătoare idealuri ale umanității. Iată 
de ce comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Vrancea, alături de 
toți fiii și fiicele patriei noastre, sus
țin cu toată căldura inimiloi' reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la al XIII-lea Congres al P.C.R., 
în Înalta funcție de secretar general 
al partidului, știind că tot ceea ce 
s-a înfăptuit in perioada celor două 
decenii de aur ale înfloririi Româ
niei. inaugurată de Congresul al IX- 
lea, cea mai fertilă din istoria țării, 
poartă amprenta gîndirii, cutezanței 
și acțiunii de excepție a conducăto
rului gloriosului nostru partid. Aceas
tă adeziune o însoțesc cu angaja
mentul lor revoluționar de a munci 
fără preget pentru transpunerea in 
viată și in această parte a țării a po
liticii intelepte a partidului, pentru 
a intimpina înaltul forum al comu
niștilor români, cu noi și rodnice 
împliniri.
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„Relațiile româno-chineze pe calea
unei rodnice dezvoltări"

Declarații ale președintelui R. P. Chineze, Li Xiannian, 
sa în Româniadespre vizita

BERLIN

Presa de peste hotare se face, în continuare, 
ecoul înaltei aprecieri internaționale pentru 
strălucitele realizări ale României socialiste, 
pentru activitatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consacrată împlinirii nobilelor 
idealuri ale socialismului și comunismului pe

pâmîntul străbun al patriei, acordind spații am
ple gloriosului jubileu al poporului român — a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă. Sînt, 
de asemenea, puse în lumină opera și concep
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, înaitul presti-

giu în viața internațională al ilustrului nostru 
președinte, demersurile statornice pentru 
apărarea dreptului suprem al popoarelor la 
viață, la pace, la demnitate, la dezvoltare libe
ră și independentă.

România cere desființarea simul
tană a celor do-uă blocuri si se 
opune înarmării în continuare a 
celor două părți — arată revista 
iugoslavă „KOMUNIST". Fără a 
desconsidera realitatea divizării pe 
plan mondial. în special în Euro
pa. este de relevat hotărîrea Româ
niei de a-și continua calea dezvol
tării independente. întrucît Bucu- 
restiul nu consideră divizarea în 
blocuri ca definitivă — 
săptămînalul.

Referindu-se la relațiile 
Iugoslavia si România, 
scrie : Trebuie precizat _ 
Iugoslavia, cît si . România 
apărătoare consecvente ale reveni
rii la destindere si ale respectării 
principiilor adoptate la Helsinki. 
Cele două țări urmăresc în special 
dezvoltarea si întărirea relațiilor 
de bună vecinătate în Balcani și 
manifestă identitate de vederi în 
legătură cu crearea unei zone de- 
nuclearizate. de pace si cooperare 
in Balcani.

Sub genericul „Cele patru dece
nii ale României", cotidianul 
„NfiPSZABADSAG". din R. P. Un
gară. a publicat un ciclu de arti
cole. Primul dintre acestea. „Co
titura istorică". înfățișează eveni
mentele care au avut loc în tara 
noastră în August 1944 și semnifi
cațiile lor. relevînd că. încă de la 
început, lupta cea mai consecventă 
împotriva războiului si fascismului 
a fost dusă de către partidul co
munist.

Următorul articol. ..Particularită
țile dezvoltării", prezintă marile 
transformări intervenite în Româ
nia. trecerea la edificarea noii so
cietăți socialiste in tara noastră. 
Arătînd că rezultatele economico- 
sociale obținute după ce România 
a pășit pe calea socialismului le 
putem aprecia la justa lor valoare 
dacă nu pierdem niciodată din 
vedere de la ce nivel scăzut a 
pornit această activitate de edifi
care. ziarul prezintă numeroase 
date semnificative pentru realiză
rile obținute de poporul român în 
anii edificării noii societăți. Zia
rul arată că ponderea celor ocupați 
in agricultură a scăzut de la 80 la 
sută la sub 30 la sută, iar procen
tul celor din industrie a crescut de 
la 14 la sulă la peste 40 la sută. 
Se relevă, totodată, că datele pri
vind dezvoltarea culturii sint im
presionante. ■

Intre particularitățile activității 
de edificare socialistă ziarul evi
dențiază ritmul intens de dezvol
tare a economiei. în primul rînd 
în industrializarea socialistă a 
tării.

Industrializarea multilaterală a 
devenit impetuoasă incepînd în 
special din anii ’60 — arată ziarul, 
subliniind : Dealtfel. congresul 
partidului din anul 1965 reprezintă 
o nouă cotitură — începutul unei 
noi etape — nu numai în viata 
economică, ci și in viata socială 
și politică a tării. Acest congres 
si-a stabilit ca obiectiv construirea 
socialismului multilateral dezvol
tat. La acest congres. în calitate 
de secretar general al partidului a 
fost ales Nicolae Ceaușescu.

Ciclul publicat de „Nepszabadsag" 
se încheie cu un articol care evi
dențiază însemnătatea deosebită a 
monumentalei realizări a Romă? 
niei socialiste. „Canalul Dunăre— 
Marea Neagră". în continuare se 
subliniază că poporul român se pre
gătește pentru un alt mare eveni
ment ce. va avea loc anul acesta, 
al XIII-lea Congres al partidului. 
Sînt citate sublinierile secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român potrivit cărora partidul și 
statul nostru consideră necesar să , 
se acționeze pentru întărirea con
tinuă a relațiilor cu țările socia
liste — aceasta constituind un fac
tor permanent al politicii externe 
românești.

afirmă
dintre 

revista 
că atît 

sînt

și
din R.P.D.

Ziarele 
..MINGIU 
Coreeană, 
revoluției 
luptei eroice a comuniștilor, a po
porului român.

„Nodon, Sinmun**, care publică 
articolul sub titlul „40 de ani de 
activitate creatoare și prefaceri**, 
după ce arată că cele patru decenii 
au fost perioada unor schimbări 
epocale, fără precedent în istoria 
țării, subliniază : 
unit în ' "
Român, 
Nicolae 
vigoare 
viață a 
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Partidul, guvernul, 
poporul român — scrie ziarul — se 
ridică cu fermitate împotriva agre
siunii și războiului, în apărarea pă
cii și luptă hotărît pentru salvgar
darea păcii și securității în Europa, 
în relațiile internaționale, Româ-

„NODON SINMUN" 
CIOSON".

subliniază că victoria 
constituie un rod al

Poporul român, 
jurul Partidului Comunist 
în frunte cu tovarășul 

Ceaușescu, acționează cu 
pentru transpunerea în 

liniei partidului de edifi-

bazele acestora au fost puse de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad.

Principalele ziare din Sri Lanka 
au consacrat pagini întregi marii 
sărbători a poporului nostru. Sub 
titlul generic „Ziua națională a Re
publicii Socialiste România**, ziarul 
„DAILY NEWS" a publicat o foto
grafie reprezentîndu-i pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și relevă realiză
rile poporului român în ultimele 
patru decenii, succesele cu care 
țara noastră întîmpină cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

La rîndul său, ziarul „THE 
ISLAND**, sub titlul generic „Cea 
mai mare sărbătoare a României — 
23 August 1944, cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă", a 
publicat fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și arti
colele „Dezvoltarea industriei româ

nia se bucură de înaltă autoritate 
și mult prestigiu.

Referindu-se la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și R.P.D. Co
reeană, la prietenia frățească ce 
leagă cele două popoare, „Nodon 
Sinmun" accentuează rolul dia
logului dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen: 
Prin întîlnirile și convorbirile lor 
frecvente, rodnice, cei doi conducă
tori de partid și de stat au 
aprofundat prietenia româno-co- 
reeană. în legătură cu recenta în- 
tîlnire pe pămîntul României din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, ziarul arată 
că aceasta a deschis noi perspec
tive, luminoase, pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și de coope
rare dintre cele două țări.

TELEVIZIUNEA EGIPTEANĂ a 
transmis secvențe de la parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală și a sub
liniat că în tribuna oficială s-au 
aflat, alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, un mare număr de șefi 
de stat și de guvern, sau repre
zentanți ai acestora, fapt care evi
dențiază prestigiul internațional de 
care se bucură România, președin
tele Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea. s-a evidențiat importanța is
torică a actului de la 23 August și 
s-a subliniat participarea activă 
a: României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la găsirea unei soluții 
politice, juste și trainice conflictu
lui din Orientul Mijlociu. A fost 
reliefată dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor de prietenie și coopera
re româno-egiptene, subliniindu-se 
importanța deosebită pe care au 
avut-o, în acest sens, documentele 
semnate, înțelegerile convenite eu 
ocazia convorbirilor la cel mai înalt 
nivel.

„România : patru decenii de la 
victoria 
cială și 
colului 
BAAS“, 
liniază : . „ . .
român s-a ridicat la luptă dovedeș
te că 23 August 1944 a reprezentat 
o acțiune hotărîtă’ a voinței națiu
nii române. Prezentînd nivelul dez
voltării economico-sociale a Româ
niei, ziarul relevă că programele 
pe termen lung in acest domeniu se 
bazează pe creșterea continuă a ro
lului factorilor calitativi și reali
zarea unor producții sporite. Arti
colul prezintă pe larg relațiile de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre, subliniind că

revoluției de eliberare so- 
natională" este titlul arti- 
publicat de ziarul „AL 
din Siria, în care se sub- 
Faptul că întreg poporul

nești", „în armonie cu cerințele 
prezente și viitoare" și „Republica. 
Socialistă România", subliniind că 
opțiunea fundamentală a politicii 
economice în anii construirii noii 
societăți, în special in perioada de 
după 1965, se caracterizează prin
ți-o strălucită și originală strategie 
a dezvoltării României, elaborată 
cu contribuția decisivă a președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „EHUZU", din Benin, a în
soțit fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de un amplu articol in 
care sînt evidențiate realizările re
marcabile obținute de poporul ro
mân și perspectivele dezvoltării in
dustriei și agriculturii în perioada 
cincinalului 1981—1985.

Referindu-se. la politica externă 
a țării noastre, se precizează că 
România are relații diplomatice cu 
140 de state și raporturi economice 
cu peste 150 de țări.

„Concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le" este titlul articolului publicat 
de cotidianul „AL SAHAFA", din 
Sudan, in care se subliniază con
tribuția determinantă a,-României 
la rezolvarea problemelor interna
ționale, neobosita și prodigioasa ac
tivitate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu de fundamentare a po
liticii interne și externe românești.

„Al Sahafa" publică, de aseme
nea, un articol citre se referă Ia 
evoluția mereu ascendentă a rapor
turilor prietenești româno-sudane- 
ze. evidențiind rolul deosebit de 
important al întîlnirilor și convor
birilor dintre președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le Republicii Democratice Sudan, 
■Gaafar Mohamed Nimeiri.

Toate ziarele de limbă arabă sau 
engleză iordaniene au publicat ar
ticole speciale dedicate României, 
cu prilejul marii sărbători națio
nale a poporului nostru. Cotidiane- 
le „AL RAI" și „AL DUSTOUR" 
au consacrat pagini speciale, arti
cole privind politica externă de 
pace și înțelegere internațională 
promovată de România, Articolele 
sint insolite de fotografii prezen
tînd aspecte de la ultima întîlnire 
a tovarășului Nițolae Ceaușescu cu 
regele Hussein.

Presa portugheză a acordat am
ple spații marii sărbători naționale 
a poporului român. „DIARIO DE 
NOTICIAS", „EXPRESON O DIA- 
RION" „DIARIO DE LISBOA", 
„O DIARIO" și „AVANTE" au re
latat pe larg despre succesele obți-

nute de poporul român în ultimele 
patru decenii. Cotidianul de mare 
tiraj „O COMERCIO DO PORTO" 
a publicat un amplu articol — în
soțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care relevă 
rolul Partidului Comunist Român 
în dobîndirea succeselor obținute de 
poporul român. „Concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind înfăptuirea noii ordini econo
mice internaționale", „Strategia e- 
nergetică a României**, „Canalul 
Dunăre-Marea Neagră" — sînt doar 
cîteva dintre subtitlurile acestui ar
ticol.

Programe speciale consacrate 
gloriosului jubileu al poporului ro
mân au fost transmise de RADIO
DIFUZIUNEA PORTUGHEZĂ, tn 
contextul evoluției relațiilor româ- 
no-portugheze au fost evocate vi
zitele la cel mai înalt nivel, apre- 
ciindu-se că acestea au jalonat 
dezvoltarea ulterioară a raporturi
lor dintre cele două țări.

Ziarul „SUNDAY TIMES" din 
Singapore a evidențiat, prin arti
cole și fotografii, personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
subliniind : Sub conducerea sa a 
fost elaborată o strategie pe termen 
lung pentru dezvoltarea economiei 
naționale, a științei, culturii și vie
ții sociale. în continuare, cotidia
nul menționat a publicat date sem
nificative pentru evoluția socio-eco- 
nomică a tării noastre. Alte arti
cole s-au referit Ia o serie de 
aspecte ale actualității românești.

POSTUL DE RADIO DIN OSLO 
a transmis un program de muzică 
populară românească, iar TELEVI
ZIUNEA a transmis aspecte de Ia 
demonstrația oamenilor muncii și 
parada militară care au avut loc la 
București. Ziarele „FRIHETEN" și 
„AFTENPOSTEN" ap publicat ar
ticole consacrate activității neobo
site desfășurate de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tărîmul destinderii 
relațiilor internaționale, păcii și 
dezarmării.

Cotidianul „THE ETHIOPIAN 
HERALD" a relevat direcțiile prin
cipale ale politicii României atit pe 
plan . intern, cît și pe cel extern, 
subliniind succesele istorice în dez
voltarea țării obținute îndeosebi 
după anul 1965, de cind în fruntea 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul „NEW LIBERIAN** a con
sacrat o pagină specială gloriosului 
jubileu al poporului român, inti
tulată „23 August — Sărbătoarea 
națională a poporului român", 
avind în centru fotografia tova
rășului Nicolae. Ceaușescu.

Postul național de radio „F. M. 
TOKIO", din Japonia, a transmis 
un program special dedicat marii 
sărbători naționale a poporului ro
mân. Au fost evocate istoria înde
lungată a poporului român, semni
ficația și importanța evenimente
lor de la 23 August 1944, succe
sele obținute în anii construcției 
socialiste, politica externă de pace, 
orientată spre întărirea raporturilor 
de prietenie cu toate popoarele, 
precum și bunele relații româno- 
japoneze. Emisiunea a cuprins, 
totodată, un program muzical ro
mânesc.

Presa din R.D.P. YEMEN a pu
blicat articole prin care sînt evo
cate evenimentele de la 23 August 
și prezentate realizările social-eco- 
nomice ale României socialiste.

POSTUL DE RADIO NAȚIONAL 
ISRAELIAN a transmis pe progra
mul principal, în limba ebraică, o 
emisiune specială consacrată Româ
niei. PRESA ISRAELIANĂ a pu
blicat, de asemenea, articole de
dicate marii sărbători a poporului 
român.

(Agerpres)

Agenția CHINA NOUĂ a publicat 
declarațiile pe care președintele R.P. 
Chineze, Li Xiannian, le-a făcut, în 
avionul special, cu care a părăsit 
România, adresîndu-se ziariștilor 
care îl însoțesc. Atît convorbirile pe 
care le-a purtat cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum și vizita 
în țara noastră au fost apreciate de 
înaltul oaspete chinez drept „rodnice". 
„Sîntem mulțumiți cu toții" — a 
spus el, adăugind că, în timpul celor 
trei runde de convorbiri cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, au fost dis
cutate situația din cele două țări, 
importante probleme internaționale 
și evoluția relațiilor bilaterale. Li 
Xiannian a subliniat că în proble
mele internaționale cele dduă părți 
au păreri „identice șau asemănătoa
re". „Am ajuns la un consens într-o 
serie de probleme internaționale im
portante — a precizat președintele 
chinez. Părțile — a continuat el — 
au reafirmat că cele două țări tre
buie să-și stabilească propria linie 
politică de dezvoltare in mod inde
pendent, potrivit condițiilor lor con
crete**.

Li Xiannian a mai relevat că, în 
cursul convorbirilor, s-a convenit ca 
R.P. Chineză și Republica Socialistă 
România să respecte întocmai cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice, care in ultimii 30 de ani și-au 
dovedit justețea. Aceste principii — 
respectarea suveranității și integrită
ții teritoriale, neamestecul în trebu
rile interne, nerecurgerea Ia forță, 
egalitatea în drepturi, avantajul re
ciproc — au devenit norme ale re
lațiilor internaționale, a subliniat 
președintele chinez.

El a exprimat din nou mulțumiri 
pentru calda primire ce i-a 
acordată de partidul comunist, 
vernul și poporul român, de 
ședințele Nicolae Ceaușescu. 
odată, președintele Li Xiannian 
exprimat convingerea că 
chino-române vor Înregistra 
progrese.

într-un articol intitulat „Un nou 
capitol al prieteniei româno-chineze", 
„ZIARUL POPORULUI" relevă că 
„în aceste zile, președintele Li Xian
nian a sărbătorit, împreună cu po
porul român, Ziua națională a 
României și a fost martor al succc-

a

fost 
gu- 

pre- 
Tot- 
și-a 

relațiile 
noi

acestuia pe calea socialismu- 
Relevînd, apoi, că „vizita pre-

selor 
lui". .............................
ședintelui Li Xiannian a fost o do
vadă a prieteniei și unității po
poarelor român și chinez, înscriind 
o nouă, pagină în dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări", ziarul 
chinez serie : „Astăzi, înzestratul 
popor român depune eforturi uriașe 
pentru a înregistra progrese pe calea 
socialismului. Poporul român este 
eroic și viteaz. Nici o dificultate nu-1 
poate împiedica să înainteze către o 
nouă victorie".

Relevînd, apoi, că, în cursul vizi
tei, președinții Li Xiannian și 
Nicolae Ceaușescu au efectuat un 
schimb de opinii asupra unor impor
tante probleme internaționale, in
clusiv asupra relațiilor bilaterale, 
„Ziarul Poporului" scrie : „Cele 
două părți și-au exprimat acordul 
asupra mai multor probleme. Cei doi 
președinți au afirmat că actuala si
tuație internațională este încordată. 
Cursa . înarmărilor devine tot 
periculoasă. în vederea apărării 
cii în lume, cursa înarmărilor 
buie oprită și trebuie realizată 
zarmarea totală și generală, 
primul rînd dezarmarea

„Poporul chinez 
rialul — dă o înaltă apreciere acti
vității perseverente a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a guvernului 
român în vederea apărării păcii și 
diminuării încordării pe plan euro
pean și mondial, România este recu
noscută pe plan internațional pentru 
poziția ei principială și de respecta
re a dreptății".

în încheiere se arată : „De mulți 
ani, popoarele chinez și român s-au 
sprijinit, și-au acordat încredere și 
s-au respectat reciproc. In pofida u- 
nor încercări grele, prietenia s-a 
menținut și s-a consolidat. Cei doi 
conducători sînt hotărîți să depună în 
continuare eforturi pentru a întări și 
dezvolta aceste relații de prietenie, 
întotdeauna, poporul chinez a dat o 
înaltă apreciere caldei prietenii cu 
poporul român. Dezvoltarea bunelor 
relații chino-române constituie o po
litică fermă și de nezdruncinat pen
tru China. în acest context, vizita 
președintelui Li Xiannian poate fi 
considerată drept un succes".

(Agerpres)
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Consfătuire a adjuncților 
miniștrilor de externe> v.'ț

din unele țări socialiste
BERLIN 30 (Agerpres). — La in

vitația Ministerului Afacerilor Exter-j 
ne al Republicii Democrate Germa-* 
ne, în zilele de 28—30 august a.c., lâ 
Berlin a avut loc o consfătuire a ad
juncților miniștrilor afacerilor exter* 
ne din unele state socialiste, consa-f 
erată 
siuni :

La i 
cipat 
R.P. 
R.P.D. 
R.D.
Mongole. R.P. Polone, Republicii So
cialiste România. R.S.S. Ucrainene,. 
R.P. Ungare, U.R.S.S. și R.S. Viet+ 
nam. Delegația română a fost con
dusă de tovarășul Traian Pop, ad
junct al ministrului afacerilor ex+ 
terne.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare tovărășească 
și înțelegere reciprocă.

La 29 august, tovarășul Oskar 
Fischer, ministrul afacerilor extern? 
al R.D. Germane, a primit pe șefii 
delegațiilor participante. Intîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

pregătirii celei de-a 39-a se- 
a Adunării Generale a O.N.U. 
schimbul de păreri au partly 
delegațiile R.S.S. Bieloruse, 
Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 

Coreene, Republicii Cuba; 
Germane, R.D.P. Laos, R.P;

Ambasadorul României 
în Suedia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 

Regele Carl al XVI-lea Gustaf al 
Suediei l-a primit, joi, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România in 
Suedia, loan Ceterchi, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

în locul cheltuielilor militare — fonduri
combaterea sărăciei și foametei în

pentru 
lume

Un apel al P.S.D din R.F. Germania
BONN 30 (Agerpres). — Partidul 

Social-Democrat din R.F. Germania 
a lansat un apel statelor dezvoltate 
de a renunța la cel puțin 5 la sută 
din sumele pe care acestea le chel
tuiesc in prezent pentru armamente 
și de a folosi fondurile astfel eli
berate pentru combaterea sărăciei și 
foametei în țările lumii a treia — 
transmit agențiile D.P.A. și Associa
ted Press. Propunerea este conținută 
in documentul intitulat „Programul 
de viitor pentru lumea a treia**, 
elaborat de fracțiunea parlamentară

o conferințăa P.S.D. și prezentat la 
de presă organizată la Bonn.

„Cu această sumă — a declarat la 
conferința de presă președintele 
P.S.D., Willy Brandt — foametea în 
lume ar putea fi învinsă în anul 
2000“.

El a precizat că omenirea a chel
tuit în 1983 suma de 750 miliarde 
de dolari pentru înarmări. în ace
lași an, a subliniat Willy Brandt, 
aproape 800 000 000 de persoane au 
trăit într-o stare de sărăcie absolută, 
iar 15 000 000 de copii au murit 
foame sau din cauza maladiilor.

----------------------------------------------------- - I

• Evoluția situației din Liban
• Încheierea vizitei președin

telui O.E.P. la Harare
BEIRUT 30 (Agerpres). — Guver

nul de uniune națională al Libanului 
va continua examinarea problemelor 
legate de aplicarea planului de secu
ritate în zona de munte care domin 
Beirutul la următoarea sa ședință a 
săptămîna viitoare — a anunțat pri
mul ministru Rashid Karame.

Potrivit agenției A.P., în regiunea 
de munte noi dueluri de artilerie au 
avut loc în noaptea de miercuri spre 
ioi între milițiile creștine si druze. 
Ău fost semnalate incidente și în re
giunea Kharroub. De asemenea, în 
orașul Tripoli, din nordul țării, au 
avut loc noi lupte între forțele anta
goniste. Un bilanț al luptelor petre
cute in această zonă, începînd de 
săptămîna trecută, arată că 135 per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
375 au fost rănite.

de

R. F. G

Pentru reluarea dialogului soviclo-american 
asupra armelor nucleare

HARARE 30 (Agerpres). — Repu
blica Zimbabwe și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei s-au pro
nunțat în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale sub auspi
ciile O.N.U. consacrate Orientului 
Mijlociu. într-o declarație difuzată la 
încheierea vizitei la Harare' a pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, se arată că 
O.E.P. va participa la o astfel de 
conferință in calitatea sa de repre
zentant unic și autentic al poporului 
palestinian, transmite agenția Reut< 
Primul ministru al Republicii Zii

Repu-(Agerpres).
Germania insistă să

GENEVA 30 
blica Federală 
fie reluat dialogul sovieto-american 
asupra armelor nucleare, fără con
diții prealabile de o parte sau de 
alta — a declarat Henning Wegener, 
reprezentantul R.F.G. la Conferința 
de dezarmare de la Geneva.' După 
cum transmite agenția D.P.A., el a 
chemat celelalte 39 de țări membre 
ale conferinței să adreseze un apel 
în acest sens U.R.S.S. și S.U.A. Tot
odată, el a pledat pentru tratative 
intre U.R.S.S. și S.U.A. in problema 
demilitarizării spațiului cosmic.

Wegener a calificat drept „încura
jatoare" declarațiile miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, din 
luna aprilie a.c., de la Budapesta,

potrivit căreia nu există probleme 
care să nu poată fi soluționate pe ca
lea tratativelor. „Nici un moment nu 
este mai favorabil decit cel prezent 
— a subliniat el — pentru a se tra
duce in fapt această apreciere1*.

babwe, Robert Mugabe, și: Yasser 
Arafat apreciază, potrivit declarației, 
că nu poate exista o soluționare a 
problemei Orientului Mijlociu fără 
recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian și condam
nă politica Israelului de „confiscare 
și anexare a pămînturilor arabe1*.

i
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0 puternică reafirmare a hotăririi României de a acționa ferm pe arena

LA FESTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ, la Banska- 
Bistrica, cu prilejui celei de-a 40-a aniversări a Insurecției naționale, 
slovace, a participat o delegație română, condusă de general-locoțenent 
în rezervă Andrei Neagu, președintele Comitetului foștilor luptători și 
veterani de război împotriva fascismului. In cadrul acestor manifestări, 
delegația romană a depus o jerbă de flori la Monumentul ostașilor români 
căzuți in luptele pentru eliberarea orașului Zvolen.

internațională pentru cauza păcii, libertății și progresului
(Unnare din pag. I)
ducă la eliminarea tuturor rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa si. in continuare, a tuturor 
rachetelor de De continentul euro
pean si din întreaga lume.

Prin glasul exponentului său celui 
mai autorizat. România a adresat 
popoarelor europene, a căror exis
tentă este în primul rînd amenin
țată. chemarea solemnă să-si asu
me o răspundere mai mare si să 
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru salvarea Europei de la distru
gere. pentru apărarea păcii, a vie
ții si libertății tuturor popoarelor. 
Istoria va consemna ca pe un fapt 
de profundă semnificație că din 
Capitala patriei noastre, la cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă. pre
ședintele României a chemat pe 
toti șefii de state si guverne, po
poarele Europei și ale întregii lumi 
să-si unească eforturile pentru a 
bara calea unui nou război, pen-l 
tru a bara calea catastrofei nu
cleare.

In numele lucidității. în numele 
rațiunii, 
cătorul 
statului
vibrant
considerente, peste orice deosebiri, 
divergente sau probleme litigioase, 
de a se pune mai presus de orice 
interesele fiecărui popor, ale ome
nirii în general si a se acționa cu 
întreaga hotărâre. oină nu este

în numele vieții, Condu- 
partidului. poporului si 

nostru a adresat îndemnul 
de a se trece peste orice

prea tîrziu. răspunzîndu-se astfel 
încrederii pe care fiecare popor a 
acordat-o guvernelor si șefilor de 
state, așteptărilor întregii umani
tăți.

în condițiile cînd. la aproape 
patru decenii de la încheierea celui 
de-al doilea război mondial. în di
verse Părți ale lumii continuă să 
aibă loc războaie si conflicte, sol
date cu grele pierderi umane si 
materiale. România a evidențiat 
din nou însemnătatea primordială 
a soluționării tuturor problemelor 
litigioase dintre state numai si 
numai pe calea tratativelor, prin 
mijloace pașnice. Fie că este vor
ba de conflictul din Orientul Mij
lociu. de războiul dintre Irak și 
Iran, de orice alt conflict, tara 
noastră s-a pronunțat si se pro
nunță statornic în sprijinul acestei 
căi. intreaga experiență arătind că 
oricît de îndelungate si complicate 
ar fi. negocierile sînt infinit pre
ferabile vărsărilor de singe si dis
trugerilor provocate de recurgerea 
la arme.

Un loc important în cadrul cu- 
vîntării l-a ocupat analiza situa
ției economice din lumea contem
porană. situație care s-a înrăută
țit în mod deosebit ca urmare a 
ascuțirii crizei economice mondia
le. a dobînzilor excesiv de mari, 
ceea ce a dus la adîncirea si mai 
puternică a decalajelor dintre ță
rile dezvoltate si cele în curs de 
dezvoltare. Reafirmînd urgenta cu 
care se impune abordarea într-un 
mod nou a problemelor subdezvoltă-

rii, necesitatea edificării unei 
ordini economice internaționale, 
varășul Nicolae Ceaușescu a reliefat, 
totodată, căile concrete de realiza
re a acestui obiectiv, însemnătatea 
ne care o prezintă întărirea soli
darității si colaborării dintre țările 
în curs de dezvoltare, elaborarea 
unei strategii comune, pentru a se 
acționa în condiții cît mai bune în 
relațiile cu statele dezvoltate.

In același timp, s-a arătat din 
nou cît de important este ca ță
rile bogate să înțeleagă că depă
șirea crizei economice, stabilitatea 
mondială nu pot fi asigurate fără 
lichidarea subdezvoltării, fără ac
cesul larg al tuturor popoarelor 
lumii la cuceririle stiintei si cul
turii. fără stabilirea unor rapor
turi economice largi, bazate pe 
echitate și egalitate. Președintele 
României a stăruit cu precădere 
asupra necesității unei soluții ra
dicale a problemei datoriei țărilor 
în curs de dezvoltare, propunînd 
o serie de măsuri concrete de cer
tă însemnătate în acest sens, ca si 
asupra necesității reorganizării, cu 
participarea tuturor statelor, a an
samblului sistemului monetar in
ternațional, inclusiv stabilirea unei 
limite maxime a dobînzilor în vii
tor. Nu încape îndoială că înfăp
tuirea acestor măsuri de 
larg interes ar contribui 
greșul tuturor națiunilor, 
tuind, în același timp, un factor 
hotăritor al cauzei păcii și colabo
rării în lume.

Solutionarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane face

noi 
to-

cel mai 
la pro- 
consti-

mai necesară ca oricînd întărirea 
colaborării între toate statele si 
popoarele. România desfășurind in 
acest sens — asa cum s-a relevat 
în cuvintare — o intensă activitate 
internațională în toți cei 40 de ani 
care au trecut de Ia actul revo
luționar <le la 23 August.

Tara noastră a acordat si acordă, 
astfel, o mare însemnătate rela
țiilor cu țările socialiste si. în pri
mul rînd. cu cele vecine, a dezvol
tat si dezvoltă raporturile cu țările 
în curs de dezvoltare si nealiniate, 
în general cu tarile mici si mijlo
cii. extinzîndu-si totodată relațiile 
cu țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor noi de relații interstatale 
— singurele în măsură să asigure 
înțelegerea și conlucrarea rodnică, 
apărarea si consolidarea păcii.

De la tribuna adunării solemne a 
fost în același timp, incă o dată, 
pusă în evidentă preocuparea nea
bătută a Partidului Comunist Ro
mân pentru dezvoltarea largă a re
lațiilor de colaborare cu toate par
tidele comuniste si muncitorești, 
pentru realizarea unei unităti noi a 
mișcării comuniste, bazată pe ega
litate. pe dreptul fiecărui partid de 
a-si elabora de sine stătător poli
tica. în concordantă cu condițiile 
concrete din tara în care-si desfă
șoară activitatea. A fost, de ase
menea. relevată dezvoltarea rapor
turilor partidului nostru cu parti
dele socialiste si social-dcmocratc. 
cu alte partide democratice, pro-

gresiste. cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele progresiste 
antiimperialiste de pretutindeni.

Cu deosebită vigoare a fost reafir
mată poziția consecventă a P.C.R. 
potrivit căreia, in actualele împre
jurări. întărirea colaborării tutu
ror partidelor si forțelor democra
tice si progresiste constituie un 
factor de importantă hotăritoare 
pentru solutionarea democratică a 
problemelor internaționale, pentru 
progres, independentă si pace.

în acest spirit. în numele între
gului nostru popor, președintele 
Nicolae Ceausescu a reafirmat ho- 
tărirea solemnă si voința fermă a 
României socialiste de a conlucra 
activ cu toate țările, cu toate for
țele înaintate, pentru edificarea 
unei lumi mai bune si mai drepte, 
a păcii, libertății și independentei 
tuturor națiunilor. Pășind cu frun
tea sus în cel de-al cincilea de
ceniu al vieții sale noi. al existen
tei sale libere si demne, pe’ calea 
deschisă de eroicul August, po
porul nostru, sub conducerea în
cercată a celui care a dat numelui 
patriei o strălucire niciodată cu
noscută în trecut, este însuflețit 
de încrederea nestrămutată, expri
mată cu atita forță de secretarul 
general 
deplin
actionînd în tot 
tate. să asigure 
păcii, colaborării 
planeta noastră.

DECLARAȚIE. Guvernul iugo
slav — a declarat. într-un interviu 
acordat agenției Taniug, Borisav 
Srebrici.. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal — aprecia
ză că revitalizarea producției re
prezintă principala condiție pentru 
combaterea inflației. El a arătat, 
totodată, că anul acesta se înre
gistrează o revitalizare generală a 
economiei si a creșterii producției, 
precum si un spor la nivelul ex
portului. Ca urmare, deficitul co
mercial a fost, redus cu o cincime, 
a.iungind la 709 milioane de dolari.

INAUGURARE. Conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste. Moammer El Ged- 
dafi, a inaugurat lucrările de ma
terializare a unui grandios proiect de 
captare și transportare a apei dulci 
freatice din inima Saharei, transmi
te agenția libiana de presă JANA. 
Proiectul va consta din forarea a 
270 puțuri în nisipul deșertului și 
construirea unei rețele de conducte 
din beton, fiecare avînd un diame
tru de pină la 4 metri, prin care vor 
fi transportați zilnic 6 milioane me
tri cubi de apă dulce pină în re
giunile de coastă ale țării.

AFGANO-PA-
Geneva au. avut 

afgano-pakistaneze 
reprezentantului

al partidului. că stă pe 
în puterea popoarelor, 

mai strînsă uni- 
triumful cauzei 
si înțelegerii pe

Romulus CĂPLESCU

nalității în întreaga țară, informea- i 
ză agenția ANSA. Planul adoptat | 
prevede sporirea forțelor 
în următorii trei 
agenți de poliție.

ani, cu
de ordine, 
incă 9 100

Cape Ca-la baza
a fost lansată, joi,

LANSARE. De 
naveral (Florida) 
la ora 12 și 41 minute (G.M.T.), na- | 
veta spațială „Discovery" in primul 
său zbor, care ar urma să dureze „ 
6 zile. La bordul navetei se află 
șase persoane. Intre care și o fe- 8 
meie, Judy Resnik, în virstă de 35 
de ani. Aterizarea este prevăzută II 
pentru data de 5 septembrie, la 8 
baza aeriană Edwards (California), 
după 96 de rotații în jurul Pămin- „ 
tului.

CONVORBIRI 
KISTANEZE. La 
loc convorbiri 
prin mijlocirea 
personal al secretarului generai al 
O.N.U.. Diego Cordovez — trans
mite agenția T.A.S.S. Delegația 
afgană a fost condusă de ministrul 
afacerilor 
mad Dost, 
ministrul 
Yakub Aii

CONFERINȚĂ. Sub egida Inter- .. 
naționalei Socialiste și a grupului 
socialist din Parlamentul vest-euro- 
pean. organ consultativ al C.E.E.. 
în zilele de 4 și 5 septembrie se II 
va desfășura, la Arusha (Tanza- S 
nia), o conferință consacrată situa
ției din Africa australă. Pârtiei- „ 
panții la conferință vor analiza cu 
prioritate mijloacele de intensifi- H 
care a luptei împotriva politicii de . 
apartheid, precum și a sprijinului li 
acordat țărilor africane din „prima |] 
linie" (Mozambic, Tanzania. Zam
bia. Zimbabwe. Angola. Botswana) n 
și mișcărilor de eliberare națională 
din Africa australă. “

externe, Shah Moham- 
iar cea pakistaneză de 
de externe Sahibzada 
Khan.

GUVERNUL ITALIAN a hotărît 
să adopte noi măsuri pentru a com
bate creșterea alarmantă a crimi-

INFLAȚIE. Oficiul de statistică 8 
al Pieței comune a dat publicității d 
la Luxemburg un raport în care se 
arată că rata medie a inflației a II 
fost în cele zece țări membre în B 
perioada iulie 1983 — iulie 1984 de 
7,1 la sută. Cele mai mari rate n 
inflaționiste au fost înregistrate în B 
Grecia — 19,2 la sută. Italia — 
10,8 la sută. Irlanda — 9.7 la sută ,, 
și Franța — 7,5 la sută, precizează 1 
raportul.
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