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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA C.C. AL P.C.R.

In întîmpinarea Congresului al XIII-lea 

al partidului, ca răspuns la însuflețitoarele 
chemări ale tovarășului Nicolae Ceausescu

pe problemele agricolturii, Mistriei si rttălii fe pârtii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co

munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat, 
sîmbâtâ, la ședința de închidere a Consfătuirii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe problemele agriculturii, industriei și activității de partid, 
care s-a desfășurat între 30 august și 1 septembrie a.c.

împreună cu conducătorul partidului și statului, în prezidiu au 
luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, 
losif Banc, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
llie Verdeț.

La consfătuire au parti
cipat membri supleanți ai 
Comitetului Politic Execu
tiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Comite
tului Central al partidului, 
ai guvernului, primii secre
tari și secretarii cu proble
mele organizatorice, econo- 

Imice și agrare ai comite
telor județene de partid, 
reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, activiști de 
partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de 
conducere, specialiști și alți 
oameni ai muncii din agri
cultură și industrie.

Organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea a 
prilejuit un valoros schimb 
de experiență, o amplă a- 
naliză a stadiului îndepli
nirii sarcinilor în domeniul 
agriculturii și industriei, a 
modului în care se acțio
nează pentru înfăptuirea 
integrală a planului, .pe . 

i acest an ' și pe \ întregul 
cincinal.

Participants laducrări au- 
dat glas înaltei prețuiri pe 
care comuniștii, toți oame

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Am considerat necesar să în

cheiem consfătuirile de lucru pe 
problemele agriculturii,, industriei 
și activității de partid printr-o șe
dință comună.

în cadrul consfătuirilor pe cele 
trei probleme importante s-au dis
cutat, pe larg, atît activitatea pe 
cele 8 luni din acest an, cit și mă
surile ce trebuie luate în continua
re pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planurilor pe 1984, 
precum și probleme privind des
fășurarea alegerilor de partid și 
organizarea Congresului al XIII- 
lea al partidului.

în general, se poate aprecia că 
în cadrul consfătuirilor pe proble
me s-au analizat pe larg și s-a luat 
o poziție critică și autocritică, în 
legătură cu munca desfășurată, cu 
rezultatele obținute și s-au tras și 
anumite concluzii privind activi
tatea de viitor. Din ceea ce am 
discutat însă astăzi nu aș putea 
spune că a reieșit că s-a înțeles de 
către toate județele și de către toți 
specialiștii că, în prima parte a 
acestui an, nu peste tot s-a lucrat 
așa cum era necesar, că se con
tinuă să se caute justificări de 
tot felul pentru a prezenta recol
tele slabe ca rezultat al unor con
diții sau al unor factori în afara 
activității organelor de partid și 
de stat, a organelor agricole. Con
sider acest fel de analiză, tendin
țele de justificare a stărilor de lu
cruri negative ca inacceptabile — 
și va trebui să discutăm serios cu 
organizațiile de partid, cu activul 
de partid din județele respective 
pentru a putea să tragem toate 
concluziile care se impun.

în Consfătuirea pe problemele 
agriculturii s-a analizat, timp de 
două zile, cum s-au desfășurat lu
crările agricole, strînsul recoltei de 
vară și s-au stabilit măsurile ne
cesare în vederea realizării însă- 
mînțărilor de toamnă în bune con
diții și pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltei.

în ce privește recolta de cereale 
de vară — grîu, orz, ovăz — deși 
am avut condiții grele în toamnă 
și în primăvară, datorită secetei 
prelungite, am .realizat cea mai 
bună recoltă la producția la hectar 
și la producția totală, de peste 10 
milioane tone.

Cu toate acestea, nu putem fi 
mulțumiți, deoarece puteam să ob
ținem, chiar în aceste condiții, o 
recoltă de aproape sau chiar peste 
12 milioane tone, dacă toate ju
dețele și unitățile agricole ar fi 
lucrat cu întreaga răspundere.

Avem cîteva județe unde activi
tatea s-a desfășurat mai bine și 
care au obținut, chiar și în aceste 
condiții, recolte care pot fi consi
derate bune, deși nu pe deplin ac

nii muncii din patria noas
tră o acordă contribuției 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, 
de ridicare a României pe 
noi trepte de progres și ci
vilizație.

Dezbaterile au evidențiat 
sentimentele de adîncă sti
mă și recunoștință cu care 
întreaga noastră națiune îl 
înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, profun
da satisfacție față de pro
punerea de a fi reales la 
Congresul al XIII-lea în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului — 
garanție sigură a înaintă
rii patriei noastre pe calea 
luminoasă a socialismului 
și comunismului.

Lucrările consfătuirii au 
avut loc în ședințe plena
re, pe grupe de județe și 
■domenii de activitate.

. in cursul ședinței plena- 

. re 'din iilțimâ* zi au luâț'cii- • 
vîntui -tovarășii Anton Lun- ■ 
gu, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al

P.C.R., Paraschiv Benescu, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al 
P.C.R.. Letiția Ionaș, prim- 

‘ secretar al Comitetului ju
dețean Sălaj al P.C.R., Ni
colae Mihalache, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., 
Tudor Constantin, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Dolj al-P.C.R., Teodor 
Roman, prim-secretar al 
Comitetului județean Te
leorman al P.C.R., Marin 
Nedelcu, prim-secretar al 
Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., Doina Vasi- 
lescu, președintele C.A.P. 
„Ogorul Nou“ — Pecica, 
județul Arad, loan Josu, 
președintele C.A.P. Tonolo- 
vățu Mare, județul Timiș, 
Petre Enăchioaia. președin
tele C.A.P. Scornicești. ju
dețul Olt.

în cadrul dezbaterilor 
consacrate problemelor din 

■ agricultură au fost’ anali- 
..zato.-în -spirit critic și au
tocritic. fezultatgle"<obttnu- 
;te: la ■cviltliril<? de cereale
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ceptabile în raport cu posibilitățile 
existente în aceste județe. Județul 
Olt a obținut la grîu o producție 
de peste 4 600 kg la hectar, iar la 
orz de peste 5 000 kg la hectar; ju
dețul Brăila a realizat la grîu 
peste 4 300 kg, iar la orz 4 700 kg la 
hectar; județul Timiș — la grîu 
4 200 kg, iar la orz peste 4 700 kg 
la hectar ; județul Arad, la grîu — 
4 000 kg și la orz 4 770 kg la hec
tar ; sectorul agricol Ilfov a ob
ținut la grîu 4 000 kg, iar la orz
4 000 kg la hectar.

Sînt rezultate pe care, în con
dițiile acestui an, le putem apre
cia ca bune, deși — repet — nu 
ne putem declara mulțumiți cu 
asemenea producții, chiar în aceste 
județe. Avem unități cu producții 
foarte bune : la gnu avem 3 uni
tăți care au realizat peste 8 000 kg 
la hectar, pe 2 000 de hectare ; alte
5 unități au obținut între 7 000 și 
8 000 kg la hectar pe 2 800 de hec
tare; 32 de unități au realizat între
6 000 și 7 000 kg la hectar pe 16 000 
de hectare; 176 de unități au Obți
nut între 5 000 și 6 000 kg la hectar 
pe 136 000 de hectare. în total, 216 
unități au obținut producții peste 
5 000 kg la hectar, pe o suprafață 
de aproape 160 000 de hectare.

La orz avem 15 unități cu peste 
8 000 de kg la hectar, 46 de uni
tăți cu producții între 7 000 și 8 000 
de kg, 139 de unități cu producții 
între 6 000 și 7 000 de kg la hectar 
și 370 de unități cu producții între 
5 000 și 6 000 de kg la hectar. Pe to
tal, avem 570 de unități cu produc
ții de peste 5 000 de kg la hectar, 
pe 101 000 hectare.

Se poate aprecia că aceste re
zultate — care sînt în toate zonele 
țării și, după cum a reieșit și în 
consfătuire, recoltele de 8 000 au 
fost în terenuri neirigate — de
monstrează că, de fapt, este po
sibil să obținem recolte mari în 
toate județele țării, pe întreaga su
prafață. Cu atît mai mult este po
sibil acest lucru în județele unde 
am ajuns la 80 și la 50 la sută din 
suprafață irigată.

Așa cum am anunțat în consfă
tuire, cele 3 unități care au ob
ținut la grîu peste 8 000 de kg la 
hectar și cele 15 unități care au 
obținut la orz peste 8 000 de kg 
vor primi titlul de Erou al Muncii 
Socialiste și Steaua de aur. (A- 
plauze puternice). Iar președinții 
celor 3 unități care au obținut, la 
grîu, 8 000 de kg la hectar vor 
primi și ei titlul de Erou al Muncii

Socialiste. (Aplauze puternice). 
Sînt, într-adevăr, recolte bune, 
record, care demonstrează că oa
menii muncii, specialiștii, condu
cerile unităților au înțeles că tre
buie să lucreze în mod științific, 
respectînd și aplicînd toate cunoș
tințele științei ■ agricole pentru a 
asigura recolte bogate, pentru a 
contribui la dezvoltarea generală 
a țării. Le adresez cele mai calde 
felicitări! (Aplauze puternice).

în timp ce avem asemenea re
zultate bune, intr-o serie de județe 
și unități sînt cu totul de neînțeles 
recoltele nesatisfăcătoare obținute
— în județul Constanța de numai 
3 400 kg la hectar, în județul Dolj 
de 3 400 kg la hectar și în alte ju
dețe. Cu atît mai de neînțeles sînt 
recoltele slabe din Maramureș, 
Sălaj, Gorj, sub 2 000 de kg la hec
tar. La orz, în Sălaj s-au obținut 
doar I 300 kg ,1a hectar, la Harghita
— de 1 500 kg la hectar, la Co- 
vasna — de 1 550 kg la hectar. Re
colte de orz sub 2 000 de kg la hec
tar s-au obținut și la Suceava, la 
Bistrița și Maramureș.

în general, trebuie să spunem 
deschis că toate județele care au 
obținut producții sub 3 000 de kg 
la hectar — atît la grîu, cît și la 

orz — nu au desfășurat o activi
tate satisfăcătoare. Atît comitetele 
județene de partid, cît și consiliile 
populare, specialiștii, organele a- 
gricole nu au acționat în spiritul 
răspunderii pe care o au în condu
cerea agriculturii din județele res
pective, nu au luat toate măsurile 
pentru a folosi mijloacele, în pri
mul rînd pămîntul, tehnica, tot 
ceea ce societatea noastră socia
listă a asigurat pentru a se obține 
recolte corespunzătoare.

în multe județe — după cum a 
reieșit și în consfătuire — s-au în
călcat normele elementare de exe
cutare a lucrărilor agricole. Nu 
vreau să mă opresc acum asupra 
lor. în consfătuire am făcut cîteva 
precizări — și știu că s-au discu
tat mai larg aceste probleme în 
cele două zile ale acestei consfă
tuiri de lucru. Consider că este 
necesar să se analizeze, la toate 
aceste județe, în primul rînd cu 
organele de partid și de stat, cu 
activul de partid și de stat — am 
în vedere inclusiv activul din coo
perative și din întreprinderile 
agricole de stat — felul cum s-a 
desfășurat activitatea în anul tre- 
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vitale, răspunzînd îndemnurilor mobilizatoare adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Sesiunea 
solemnă consacrată gloriosului jubileu de la 23 August, muncesc 
fără preget, cu abnegație și elan revoluționar pentru a întîmpina 
Congresul al XIII-lea al partidului cu succese remarcabile în în
deplinirea planului pe acest an hotărîtor al cincinalului.

Aflați în aceste zile într-un șir de întreprinderi, corespondenți 
ai „Scînteii“ au transmis noi vești îmbucurătoare, care ilustrează 
succesele de pînă acum ale colectivelor muncitorești din unitățile 
respective, hotărîrea lor de a le dezvolta, pentru a obține în cinstea 
marelui forum al comuniștilor rezultate și mai importante în 
realizarea sarcinilor cantitative și calitative ale planului pe
anul 1984.

Producții suplimentare, 
într-o gamă sortimentală 
mereu mai diversificată. Ds 
la ÎNTREPRINDEREA DE RUL
MENȚI DIN ALEXANDRIA, cores
pondentul nostru Stan Ștefan ne 
comunică un succes de prestigiu :

— Producția de rulmenți obținută 
suplimentar de colectivul acestei 
unități în perioada ce a trecut din 
acest an a atins cifra de 100 000 
bucăți. De remarcat că succesul a 
fost realizat în condițiile reducerii 
consumurilor planificate cu 66 tone 
metal și 135 MWh energie electri
că. Sînt rezultate ce au ea suport 
măsurile și acțiunile întreprinse 
pentru creșterea productivității 
muncii, asimilarea în fabricație a 
unor produse cu înalte performan
țe tehnice și calitative, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație. 
Colectivul întreprinderii este ani
mat de hotărîrea de a amplifica 
rezultatele de pînă acum, pentru 
a întîmpina Congresul al XIII-lea 
al partidului cu un și mai . bogat 
raporL muncitoresc.
. .Tot. despre rezultate remarcabile 
in depășirea' planului ne relatează 
din Brăila corespondentul nostru 
Corneliu Ifrim :

— Colectivul celor 13 000 de oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ GREU ..PRO
GRESUL" — citadela excavatoru
lui românesc — raportează impor
tante depășiri ale planului de pro
ducție fată de prevederile la zi. 
Prin utilizarea cu eficientă spori
tă a mașinilor, utilajelor si insta
lațiilor. precum si prin folosirea 
din plin a timpului de lucru, de 
la începutul anului, destoinicul co
lectiv al întreprinderii a reușit să 
producă peste prevederile de plan 
40 de excavatoare, două prese 
mecanice de. debavurare. 183 tone 
piese forjate și matritate. 240 tone 
piese turnate din fontă si otel, 
utilaje rutiere în valoare de peste 
2 milioane lei si altele. Muncitorii, 
inginerii si tehnicienii de la „Pro- 
gresul“-Brăila dedică aceste reali
zări Congresului al XIII-lea al 
partidului. în cinstea căruia s-au 
angajat să obțină noi si impor
tante succese în producție.

La rîndul său Neculai Amihule- 
sei ne transmite că harnicul co
lectiv de la COMBINATUL ME
TALURGIC DIN TULCEA a de
pășit planul ne 8 luni cu 5 000 tone 
ferosiliciu si feromangan. Merită 
relevat, totodată, că de curind com
binatul s-a înscris printre unită
țile care realizează produse pen
tru export. în cele trei luni care 
au trecut de cînd unitatea a în
ceput să producă pentru export au 
fost livrate suplimentar parteneri
lor de peste hotare 2 000 tone fero
aliaje de înaltă calitate.

Materiile prime și mate
rialele — riguros gospodă
rite, sever economisite. 
Demne de remarcat sînt si acțiu
nile practice întreprinse de un sir 
de colective de întreprinderi pen
tru gospodărirea riguroasă, pentru 
economisirea severă a materiilor 
prime si materialelor, a energiei 
si combustibililor.

— La sfirșitul lunii august, pre
cizează corespondentul nostru Eu
gen Tcglaș, oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE CONDUC
TORI EMAILAȚI DIN ZALĂU au 
raportat îndeplinirea si chiar de
pășirea angajamentului pe între
gul an în întrecerea socialistă. Din 
discuția cu tovarășul Cornel Mi- 
clea. inginerul-sef al unității., am 
retinut că. initial, colectivul între
prinderii îsi luase angajamentul 
să realizeze pînă la sfirșitul anului 
o productie-marfă in valoare de 
35 milioane lei numai cu materiale 
economisite, recuperate și reintro
duse in circuitul productiv. Iată 
însă' că Pînă la sfirșitul lunii au
gust s-a realizat o producție în 
valoare de 43,3 milioane lei. frun
tașe in acțiunea de economisire si 
recuperare a materiilor prime si 
materialelor fiind colectivele din 
secțiile emailare. laminare si tre- 

Mesaje de calde felicitări, 
de înaltă considerație 

cu prilejul marii sărbători 
naționale a poporului român
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filare. Practic. în cele opt luni 
care au trecut din acest an s-au 
economisit 39 tone de cupru și au 
fost recuperate si reintroduse în 
circuitul productiv 619 tone cupru. 
Sînt rezultate pe care colectivul 
întreprinderii este decis să le dez
volte in cinstea marelui eveniment 
politic al anului — Congresul al 
XIII-lea al partidului.

La telefon intervine corespon
dentul nostru Gheorghe Cirstea, 
care ne relatează că și colectivul 
de oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA „ELECTROARGEȘ" 
DIN CURTEA DE ARGEȘ a obți
nut importante economii de mate
riale și energie:

— Din datele prezentate de to
varășul Nicolae Barbu, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere. rezultă că. în opt luni din 
acest an, s-au realizat peste plan 
produse electronice in valoare de 
circa 25 milioane lei. în condițiile 
în care consumurile au fost mai 
mici decît prevederile stabilite cu 
750 000 kWh energie electrică și în
semnate cantități de metal. Rezul
tatele obținute se datoresc măsu
rilor luate pentru promovarea u- 
nor tehnologii noi. cu consumuri 
de materiale și energie mai mici, 
precum și pentru reproiectarea 
unui mare număr de produse. Am 
reținut un singur exemplu conclu
dent : în anul 1982. pentru fabrica
rea a 1 000 rezistențe de 0,125 W se 
consumau 5,8 kWh energie electri
că, iar în acest an se consumă 
4,9 kWh. Exemplele ce pot fi date 
sint însă mult mai numeroase.

Tipuri noi de mașini și 
utilaje asimilate in fabri
cație Procesul de înnoire și mo
dernizare a producției ilustrează 
efortul permanent de gîndire. de 
concepție al colectivelor muncito
rești. De aceea, relatările corespon
denților noștri pe această temă au 
fost deosebit de numeroase, obli- 
gîndu-ne la o anumită selecție. In 
urma discuției avute cu tovarășul 
Vasile Cădar. directorul ÎNTRE
PRINDERII „UNIO“ DIN SATU 
MARE, Octav Grumeza ne rela
tează :

— Din multele noutăți aflate, am 
să mă refer numai la cîteva pre
miere tehnice naționale. De curind 
au fost proiectate, asimilate și in
troduse în fabricație trei noi tipuri 
de utilaje miniere de mare randa
ment. Este vorba, in primul rînd, 
de încărcătorul minier autopro
pulsat de 180 CP. prevăzut cu o 
cupă de 3 mc și care are o mare 
forță de împingere, ceea ce îi asi
gură un randament înalt. Totodată, 
au fost livrate primele 5 transpor
toare șerpuitoare cu racleți. cele 
mai mari utilaje de acest tip fabri
cate pină acum în țara noastră. în 
sfîrșit. cea mai recentă realizare 
o reprezintă fabricarea primelor 
patru instalații de evacuare a steri
lului — în două variante, de 240 
tone și 400 tone — care sînt ade
vărate complexe mecanizate, pre
văzute cu linii transportoare, loco
motive și pupitre de comandă.

Cîteva din realizările de ultimă 
oră ale colectivului secției de me
canică fină și electronică de la ÎN
TREPRINDEREA „ELECTROMU- 
REȘ“ DIN TÎRGU MUREȘ ne co
munică și Gheorghe Giurgiu : „Au 
trecut numai trei ani de la produ
cerea primului aparat electrostatic 
de copiat, și de atunci au fost fa
bricate pentru prima dată nume
roase alte produse electronice de 
înaltă tehnicitate. Printre cele mai 
recente realizări se numără mași
na electrostatică de copiat MEC-1M, 
mașina electrostatică cu develo
pare magnetică, casetofonul și 
radiocasetofonul auto, radiocaseto- 
fcnul stereo „DECK", precum și 
noua variantă de casetofon „Disco- 
Student". Este de remarcat că, prin 
asimilarea în fabricație a unor pro
duse ale tehnicii de vîrf, valoarea 
producției realizate dintr-o tonă de 
metal a crescut de la 36 000 lei la 
începutul acestui cincinal, la circa 
400 000 lei în prezent".

Ion TEODOR
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EXPOZIȚIA „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI"

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

VIAȚĂ NOUĂ, DEMNĂ, CIVILIZATĂ
pe temelia trainică a progresului economic

Preocuparea fundamentală a partidului, țelul 
suprem al politicii sale, rațiunea însăși a construirii 
orînduirii socialiste, sensul a tot ceea ce înfăptuim 
este creșterea bunăstării materiale și spirituale a 
maselor, satisfacerea cît mai deplină a nevoilor în
tregului popor, asigurarea condițiilor pentru mani
festarea plenară a personalității umane.

Expoziția „Dezvoltarea economică și socială a 
României" înfățișează vizitatorilor un larg și cuprin
zător bilanț al marilor realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului. în cei 40 de ant de 
viată liberă și cu deosebire in perioada cea mai rodni
că din istoria patriei — perioada ce a urmat Congre
sului al IX-lea.

Imagini sugestive arată cum au crescut forța eco
nomică. puterea industrială, cum s-au dezvoltat și 
modernizat toate ramurile economiei naționale. In 
același timp, expoziția relevă, cu limpezime, finalitatea 
tuturor acestor realizări, scopul unic, suprem spre 
care concură eforturile și împlinirile întregii societăți. 
Fie că este vorba de crearea noilor capacități indus
triale. de modernizarea agriculturii, de dezvoltarea 
bazei materiale a științei, culturii. învătămintului sau 
sănătății, de oricare alte împliniri ale acestor ani. 
toate realizările au ca obiectiv omul, ridicarea nive
lului său de trai material și spiritual. Toate succesele 
reflectă politica Partidului Comunist Român de edi
ficare a unei civilizații noi. superioare, de asigurare 
a fericirii întregului popor.

Marea expoziție deschisă în capitala țării reliefează, 
cu forța de convingere a datelor certe și incontesta-

NICOLAE CEAUȘESCU

oame-

oame- 
marea

bile, această realitate fundamentală din noua viată a 
României și a poporului ei : pe temelia trainică, să
nătoasă. a progresului economic, a dezvoltării bazei 
materiale a societății și sporirii avuției naționale, 
partidul, statul socialist aplică un program consecvent, 
substanțial, de creștere a nivelului de trai al 
nilor muncii.

Constituie un puternic stimulent pentru toți 
nii muncii convingerea, reliefată pregnant și in
expoziție, că pe măsură ce crește aportul fiecăruia 
la dezvoltarea societății, pe măsură ce fiecare obține 
rezultate superioare la locul său de muncă, se înre
gistrează noi progrese în dezvoltarea economiei națio
nale și se creează posibilități pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață. Acest adevăr nu este relevat ca o 
noțiune abstractă ; întreaga expoziție. în ansamblul 
ei. reliefează cu putere legătura ce există între dezvol
tarea bazei economice — oglindită în numeroase pavi
lioane — și rezultatul acestei dezvoltări — ridicarea 
continuă a nivelului de trai — de asemenea reflectată 
pe larg în cadrul expoziției. Totul relevă că. pe teme
lia trainică a progresului economiei naționale, a în
florit o viață nouă, demnă, 
națiune socialistă.

Pe baza dezvoltării economice
- creșterea substanțială 
a veniturilor din muncă

temeliilor oricărui progres social, expre
sia cea mai directă a asigurării dreptului, 
fundamental, al omului de a munci, de

încadrat de imagini caracteristice, care 
surprind aspecte de muncă din marile și 
■modernele hale industriale construite 
peste tot pe cuprinsul tării, un grafic . . ,
atrage atenția priit verticalele sale. El pe- a*« ciștiga. m mod demn, cele necesare
zumă dinamica forței de muncă, temelia traiului civilizat.

• Numărul personalului muncitor a crescut de la 1 300 000 în anul 
1945 la 4 305 000 în 1965 și la 7 585 000 in 1984.

• Personalului muncitor i se adaugă alte categorii ce desfășoară 
activități utile și care beneficiază de formele de venituri specifice sectoa
relor respective. Un grafic înfățișează și dinamica, sugestivă, a totalului 
populației ocupate: de la 7 900 000 de persoane în 1945 la 9 648 000 în 
1965 și la aproape 10 MILIOANE Șl JUMĂTATE în 1984.

• Pe măsura îmbunătățirii productivității muncii, au sporit perma
nent retribuțiile. Un complex de grafice expune dinamica impresionantă 
a veniturilor. Fondul de retribuire a crescut de la circa 10 miliarde lei în 
1950 la peste 57 miliarde în 1965 și la impresionanta valoare de 287,8 
MILIARDE în anul curent.

• Intre aceiași ani, retribuția medie lunară a sporit de la 337 LEI 
în 1950 la 1 028 LEI în 1965 și la 2 925 LEI în 1984.

• Intre 1950-1984, retribuția reală a personalului muncitor a cres
cut astfel : de 2,3 ORI pînă în 1965 și de 4,4 ORI pînă în 1984. In aceeași 
perioadă, veniturile reale ale țărănimii au crescut de 1,9 ORI pînă în 
1965 și de 4,8 ORI pînă în 1984.

• La aceste surse de venituri se adaugă fondurile sociale de con
sum. Graficul care sintetizează dinamica veniturilor ce revin pe o familie 
din fondurile sociale de consum relevă următoarea evoluție puternic 
ascendentă : de la 772 LEI în 1950 la 3 853 LEI în 1965 și la 13 250 LEI 
în 1984.

Cheltuielile social-culturale finanțate 
de la bugetul de stat

— milioane lei -

civilizată pentru întreaga
O trăsătură constantă a anilor noștri de lumină, a perioadei cu temei și mindrie patriotică numită „EPOCA CEAUȘESCU" : preocuparea partidului 
a secretarului său general, pentru calitatea vieții oamenilor se manifestă întotdeauna prin măsuri concrete, prin indicații directe, la fața locului, prin 

grija transpunerii lor, cu promptitudine, în realitate

In case noi-peste 81 la sută din populația țării
„Construim mult, vom construi și in 

continuare mult, de asemenea trebuie să 
ne ocupăm de toate problemele legate de 
felul in care se desfășoară viața în orașe 
și comune, de buna aprovizionare, de 
problemele edilitare, de tot ceea ce se re
feră la viața oamenilor muncii". Acest

citat din indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prefațează unul dintre cele mai 
vizitate pavilioane, acela consacrat dez
voltării edilitare a localităților, precum 
și activităților economice bazate pe folo
sirea resurselor locale.

© Numărul de locuințe a crescut de la 3 MILIOANE în 1945 la 
5,38 MILIOANE în 1965 și la peste 7 MILIOANE Șl JUMĂTATE în 1984.

• Din colo 5 774 800 locuințe date în'folosință în anii socialismu
lui, 2 224 000 reprezintă apartamente construite din fondurile statului.

® în medie, în fiecare zi, 500 de familii se mută în case noi, ceea 
ce echivalează cu ritmul de cite o locuință nouă la fiecare 3 minute I

© A crescut suprafața locuibilă de la 89 DE MILIOANE METRI 
PÂTRAȚI în 1945 la 148 MILIOANE in 1965 și la peste 226 MILIOANE MP 
în 1984, sporind, totodată, confortul, gradul de dotare tehnică al locu
ințelor, precum și media spațiului locativ pentru un locuitor.

• Uriașul volum al construcțiilor de case a permis - în contextul 
general al dezvoltării economice — creșterea gradului de urbanizare. Pon
derea populației orașelor — care era în 1945 mai mică decît un sfert din 
totalul locuitorilor - a ajuns în prezent la 52,2 LA SUTĂ, din totalul 
populației.

® lată un alt amănunt relevat în expoziție, foarte sugestiv pentru 
modul în care se îmbină preocupările de Chibzâită folosire a teritoriului 
cțț grijappentrii calitatea'vieții : supraTdțtf Jșfiațiilor verzi din municipii și 
orașe a crescut de peste 12 ORI, adică de la 1 840 HA în 1945 la 
18 110 HA în 1984.

• S-a construit enorm și în mediul rural : peste 2,2 MILIOANE LO
CUINȚE noi în perioada 1945-1984.

Numeroase machete, fotografii și schițe 
oferă imagini „in premieră" ale unor 
realități edilitare aflate încă sub schele 
sau pe planșetele proiectanților. De un 
justificat interes se bucură — și nu nu-

La dispoziția populației 
numeroase unități comerciale 
și servicii de larg interes

în pas cu volumul sporit al bunurilor 
de consum puse la dispoziție de industrie 
și cu inflorirea tuturor localităților țării.

comerțul socialist și-a dezvoltat o puter
nică rețea de unități moderne, răspunzînd 
celor mai înalte exigențe.

® In prezent, suprafața comercială este de 9 400 000 MP fată de 
3 400 000 MP în 1965. In mediul rural, aceasta a crescut în același in
terval de timp, de la 1,7 MILIOANE MP la 3,4 MILIOANE MP.

• Față de anul 1950, volumul vînzărilor de mărfuri cu amănuntul, 
prin comerțul socialist, era de 4,6 ORI mai mare în 1965, iar în 1984 este 
de 16,6 ORI mai mare.

• Față de 12,1 MILIARDE LEI în 1950, valoarea mărfurilor vîndute 
în 1965 crește la 63,7 MILIARDE LEI, suma preliminîndu-se a ajunge la
268.3 MILIARDE LEI in acest an.

® Este deosebit de semnificativ gradul de înzestrare a populației 
cu obiecte de folosință îndelungată. Față de 1965, în acest an crește 
volumul vînzărilor la aparate de radio de 1,5 ORI, de televizoare - de 
1,9 ORI, frigidere — 2,6 ORI, mașini de spălat - 3,9 ORI, aspiratoare -
2.3 ORI, autoturisme — 4,1 ORI, iar la mobilă creșterea față de 1950 
este de 121 ORI.

® Rețeaua prestărilor de servicii a cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă. In prezent, la orașe și sate funcționează peste 50 000 de uni
tăți și ateliere, care oferă populației circa 400 de profiluri de servicii,

• Volumul acestora a crescut la 67,5 MILIARDE LEI în acest an 
față de 9,4 MILIARDE LEI în 1965.

• In 1985 se prevede ca valoarea serviciilor să ajungă la 1 000 
LEI pe locuitor în toate județele și la 2 000 LEI pe locuitor în Capitală.

• Desfacerile de produse alimentare prin comerțul socialist au 
crescut de la valoarea de 3,3 MILIARDE LEI în 1950 la 21,8 MILIARDE în 
1965 și la 97,3 MILIARDE LEI în 1984.

® Prin alimentația publică, valoarea vînzărilor a crescut de la
1.4 MILIARDE LEI în 1950 la 10,1 MILIARDE LEI în 1965 și la 49,1 MI
LIARDE LEI în 1984.

® Creșteri însemnate relevă graficele din expoziție și la bunu
rile nealimentare : în 1950 totalul vînzărilor era de 7,4 MILIARDE LEI, 
cifră ce crește la 31,8 MILIARDE LEI în 1965 și ajunge la 121,9 MI
LIARDE LEI în acest an.

mai din partea vizitatorilor bucureșteni 
— schița completă a perspectivei rețelei 
de metrou, inclusiv tronsoanele aflate in 
studiu, pînă la dimensiunile de 88 km cu 
57 de stații !

Vînzările de mărfuri cu amănuntul prin co
merțul socialist au crescut de la 12,1 miliarde 
lei în 1950 la 63,7 miliarde în 1965 și la 268,3 

miliarde în 1984

Condiții superioare 
de ocrotire a sănătății, un spor

de 28 de ani de viață
România se 

acelor țări în 
dispune de o 
rang, dotate cu aparatură modernă, de o 
industrie de medicamente cunoscută în

situează, astăzi. în rindul 
care ocrotirea sănătății 
rețea de unități de prim

întreaga lume, 
acestor condiții, 
crescut de la 42 
ani în prezent.

Consecință firească a 
durata medie de viață a 
de ani iu 1532 la “0 de

Creșterea producției bunurilor de larg consum
Potențialul. în continuă dezvoltare, al 

economiei naționale se reflectă și in can
titățile sporite de produse agroalimenta- 
re, textile. încălțăminte. electrocasnice, 
mobilă etc. destinate aprovizionării popu
lației. Datorită preocupării constante a

partidului și statului nostru, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. capacita
tea industriei bunurilor de consum a cres
cut considerabil. Standurile expoziției 
reflectă nivelul inalt. competitiv al aces
tei importante categorii de produse.

• Luind ca punct de reper anul 1945, industria ușoară realiza, in 
1965, o producție de 11 ORI, iar in acest an — de 68 DE ORI mai mare. 
In condițiile actuale, 6 zile sînt suficiente pentru a produce tot atitea 
bunuri de consum cite se produceau în întreg anul 1945.

® Față de 1945, astăzi se produc de 31,2 ORI mai multe țesături,

de 93,4 ORI mai multe tricotaje, de 98,8 ORI mai multe confecții, de 
22,8 ORI mai multă încălțăminte și de 20 DE ORI mai multe articole 
de sticlărie. .

• Livrările destinate pieței interne sînt, in prezent, de 132,1 ORI 
mai mari decît în 1945.

© A crescut, în mod corespunzător, și producția industriei alimen
tare, în condițiile continuei adaptări la cerințele unei alimentații științi
fice, echilibrate. In 1965 se realizau cantități de 10 ORI mai mari decît 
în 1945, iar în 1984 - de 28 DE ORI. Producția anului 1945 se obține în 
numai 13 ZILE.

® In 1945, unitățile spitalicești și celelalte unități sanitare aveau 
o capacitate de 45 800 DE PATURI; în prezent, prin construirea unor 
grandioase edificii pentru sănătatea oamenilor, capacitatea acestora a 
ajuns la 210 800.

© A sporit considerabil numărul dispensarelor medicale : de la 
1 901 în 1945 la 5 018 în 1965 și la 5 712 în prezent.

• Dacă în 1945 reveneau 1 485 DE LOCUITORI la un 
numărul acestora este acum de 507.

© Fondurile de la bugetul statului destinate sănătății au crescut 
spectaculos: 644,5 MILIOANE LEI în 1950, 4 974,6 MILIOANE LEI în 
1965, 16 617 MILIOANE LEI în 1984.

® Datorită investițiilor făcute de la bugetul statului, capacitatea 
stațiunilor de odihnă și tratament a crescut considerabil : de la 201 000 
în 1950 la 629 000 in 1965 și la 2 290 000 în 1984.

medic,
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(Urmare din pag. I) bun agronom, un bun inginer ace
la care nu merge direct să îndru
me și să asigure, efectuînd chiar 
direct, executarea lucrărilor de ca
litate corespunzătoare. Este nece
sar, să revedem, în toamna acestui 
an. cum sînt folosiți, în general, 
specialiștii agricoli, pentru că în 
unele județe au început iar să se 

■ retragă spre orașe — și avem u- 
nități care sînt lipsite de specia
liști, deși avem un număr foarte 
mare de specialiști agricoli. Tre
buie să facem neapărat o redistri
buire .și să asigurăm unitățile cu 
specialiștii necesari, care, obligato
riu. să locuiască în comunele și 
unitățile respective. Nimeni, care 
este repartizat să lucreze într-o 
unitate agricolă, nu poate locui în 
altă localitate sau în oraș. Vom 
elabora o lege specială care să nu 
permită ca vreunul dintre specia
liștii repartizați în unitate să se 
mai poată angaja în altă activi
tate, decît în unitatea de produc
ție. Cheltuim mulți bani pentru 
inginerii agronomi — ca și pentru 
alți specialiști — și ei trebuie să 
lucreze în unități, pentru că numai 
acolo pot să aplice ceea ce au în
vățat în facultate, să restituie so
cietății, prin activitatea lor, chel
tuielile imense pe care le-a făcut 
pentru a-i pregăti ca ingineri.

Desigur, aVem specialiști buni, 
avem ingineri buni — și ați văzut 
cu ce rezultate s-a venit aici. Dar 
sînt. din păcate, și unii care con
sideră că este suficient că au o 
diplomă și vor s-o folosească să-și 
găsească un loc într-un birou, un
deva, cît mai comod, și nu să 
meargă pe ogoare, pentru a lucra, 
pentru a obține producție agrico
lă. Mă refer la toate acestea, pen
tru că — așa cum s-a văzut și în 
această consfătuire — rolul hotă- 
rîtor îl au oamenii, în general, 
specialiștii. Pentru că orice meca
nizare am avea, orice irigații am 
face, orice sămînță am da, omul 
este acela care hotărăște recolta ! 
Și trebuie să facem ca specialiștii 
noștri, toți oamenii muncii din 
agricultură să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții răspunderea 
mare față de popor, față de cauza 
socialismului, a dezvoltării patriei 
noastre ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avem tot ce este necesar pentru 
a realiza în bune condiții însă- 
mînțările de toamnă din acest an, 
pentru a pune bazele unei recolte 
bune în 1985. Este necesar — re
pet încă o dată — să se treacă cu 
toate forțele la stabilirea măsuri
lor concrete, pe fiecare unitate, pe 
fiecare fermă și pe fiecare tarla 

r. __ „___ . _ T_ pentru a asigura realizarea unei
cu recolte de peste recolte bune în 1985 da, grîu, orz și 

8 000 kg grîu laJh.ecțari, celelalte.culturi car^jejn^și-nîpjăm^'
' " ’ ■ acum? .... ...

A doua activitate importantă din 
acest an este strîngerea recoltei 
de toamnă. A început deja — și în 
unele județe s-a terminat — strîn- 
sul recoltei de fasole. A început 
recoltarea florii-soarelui. cartofilor. 
Se impun măsuri hotărîte pentru 
strîngerea la timp a recoltei, fără 
nici o pierdere.. Avem condiții co
respunzătoare ca să efectuăm aces
te lucrări într-un termen redus — 
la floarea-soarelui de cel mult 10 
zile, la porumb de circa 30 de zile 
— să ne încadrăm cu strîngerea^ în 
cîteva zile a fasolei, soiei, să strin
gent la timp cartofii și, în confor
mitate cu eșalonarea stabilită, a 
sfeclei de zahăr. în general, recol
tele se prezintă bine. Avem con
diții să obținem o recoltă de po
rumb foarte bună. Am discutat 
despre evaluări în timpul consfă
tuirii, nu vreau să mai revin asu
pra lor. Putem afirma că, împreu
nă cu recolta de porumb, vom pu
tea depăși în acest an o tonă de 
cereale pe locuitor.

Avem condiții bune să obținem 
o producție de legume care să asi
gure pe deplin buna aprovizionare 
a populației, necesitățile industriei. 
Același lucru se poate spune despre 
producția de fructe, de struguri. în 
general, se poate afirma că sînt 
condiții ca și recolta de toamnă să 
fie o recoltă bună, iar la unele cul
turi, chiar foarte bună.

Ați auzit aici că sînt unități care 
vor depăși chiar planul stabilit 
pentru culturi intensive — de circa 
20 de tone de porumb știuleți Ia 
hectar. Sînt multe unități care vor 
depăși zece tone, în condiții de 
neirigare la hectar. Deci, sînt con
diții ca, realmente, să obținem o 
recoltă care să dea posibilitatea ca 
agricultura să se prezinte la Con
gresul al XIII-lea cu rezultate 
bune, în toate sectoarele. Trebuie 
însă să acționăm cu toată răspun
derea, să strîngem la timp și fără 
pierderi, să depozităm în mod co
respunzător întreaga recoltă.

în același timp trebuie să avem 
în vedere și realizarea arăturilor 
de toamnă, în așa fel încît să nu 
rămînă nici un hectar de pămînt 
care să nu fie pregătit pentru în- 
sămînțările din primăvară.

în domeniul creșterii animalelor 
trebuie să luăm toate măsurile în 
vederea asigurării bazei furajere, 
prin strîngerea 'în întregime a fu
rajelor grosiere, a fînețelor.

Avem condiții bune pentru a 
asigura o furajare corespunzătoare 
a animalelor în toate sectoarele, în 
toate județele. Trebuie să contro
lăm din nou și să asigurăm înche
ierea lucrărilor de modernizare și 
de amenajare a grajdurilor, cu tot 
ce este necesar pentru buna ter
nare a animalelor.

Atrag din nou atenția în legătură 
cu realizarea în întregime a efec
tivelor de animale și a asigurării 
din acest an a condițiilor pentru 
a obține anul viitor natalitatea co
respunzătoare. Mă refer mai cu 
seamă la vaci și juninci, unde tre
buie să asigurăm, în conformitate 
cu planul stabilit, o natalitate de 
peste 85 la sută și de peste 100 la 
sută la ovine, în anul viitor. Ați 
auzit aici că sînt unități care rea
lizează o natalitate la vaci și j(i- 
ninci de peste 90 la sută, unele

cut și în prima parte a acestui an, 
să se tragă toate concluziile cu pri
vire la cauzele acestor stări de lu
cruri negative, precum și răspun
derile corespunzătoare, stabilin- 
du-se în același timp măsurile ne
cesare în vederea lichidării lipsu
rilor și a realizării în cele mai 
bune condiții a activității în pro
ducția agricolă.

Nu ne putem mulțumi numai cu 
critica și autocritica ; este timpul 
să punem capăt justificărilor care 
s-au încercat și în consfătuire. 
Toate conducerile comitetelor ju
dețene de partid, toate consiliile 
populare, toate organele agricole și, 
desigur, consiliile de conducere ale 
cooperativelor și ale I.A.S.-urilor, 
ale S.M.A.-urilor trebuie să tragă 
toate concluziile pentru activita
tea lor viitoare, să acționeze cu 
întreaga răspundere, într-un spi
rit de exigență revoluționară co
munistă. Este necesar ca ele să în
țeleagă că, în muncile care li s-au 
încredințat, trebuie să-și îndepli
nească răspunderile față de 
partid, față de popor, să facă to
tul pentru ca unitățile și județele 
respective să-și aducă contribuția 
corespunzătoare la construcția so
cialismului, la dezvoltarea gene
rală, economică, socială a țării și 
la ridicarea nivelului de trai al 
poporului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

din 
mai

Stimați tovarăși,
Bazat pe rezultatele bune obți

nute într-o serie de județe și în- 
tr-un număr important de uni
tăți, precum și pe învățămintele 
ce trebuie să le tragem din stă
rile de lucruri negative, din lip
surile care s-au manifestat în ac
tivitatea din toamna anului tre
cut și din primăvara acestui an, 
este necesar să luăm toate măsu
rile pentru asigurarea efectuării 
lucrărilor și însămînțărilor 
toamna acestui an în cele 
bune condiții.

In 1985 trebuie să acționăm în 
așa fel încît să obținem, pe țară, 
la grîu, o recoltă medie de peste 
4 000 kg la hectar. în județele din 
sudul și vestul țării nu trebuie să 
avem recolte la grîu sub 5 000 kg 
la hectar. Trebuie să crească nu
mărul unităților cu producții de 
peste 8 000 kg la hectar. Este nea
părat necesar ca în toate jude
țele unde avem irigații să obți
nem recolte de minimum 6 000 kg 
la hectar în medie și să avem, 
anul viitor, un număr important 
de unități — și cooperative și 
I.A.S.-uri — <
O uulj Kg gnu . Jețț/r*.

în mod corespunzător se pune 
această problemă și pentru orz. 
Sub nici o formă anul viitor nu 
trebuie să mai avem județe cu 
producții sub 3 000 kg la hectar 
la grîu și, în mod corespunzător, 
și la producțiile de orz.

Rezultatele obținute de județele 
pe care le-am menționat, precum 
și de un număr mare de unități 
despre care am vorbit, demon
strează că aceste producții pot și 
trebuie să fie realizate în 1985.

Aceasta impune tuturor comite
telor județene de partid, consilii
lor populare, organelor agricole, 
tuturor consiliilor de conducere 
din unitățile agricole — coopera
tive, I.A.S.-uri și S.M.A.-uri, con
silii unice agroindustriale — să 
treacă imediat la măsuri pentru 
asigurarea realizării în bune con
diții a lucrărilor și însămînțărilor, 
pentru a obține recoltele cores
punzătoare. Este necesară o am
plasare cît mai bună a culturilor 
în toate unitățile, executarea la 
timp și de calitate a arăturilor și 
însămînțărilor. S-au luat măsuri 
pentru reglarea semănătorilor, 
prin reducerea distanței, de la 
12 cm între rînduri la 8—10 cm, 
spre a se asigura în felul acesta 
o densitate mai bună.

Trebuie să asigurăm sămînță de 
bună calitate, să fie tratată în mod 
corespunzător și să respectăm den
sitatea stabilită prin lege. Canti
tatea de grîu și de orz pe care o 
însămînțăm la hectar asigură, ini
țial, un număr de 650 pînă la 700 
de plante la mp. Dacă asigu
răm sămînța corespunzătoare, cu 
germinația bună, atunci nu putem 
să nu asigurăm o densitate bună 
care să ne dea recoltele de care 
am vorbit — și ați auzit aici la ce 
densitate au realizat aceasta uni
tățile care au obținut recolte mari.

De asemenea, trebuie să luăm 
toate măsurile privind efectuarea 
însămînțărilor în termenele stabi
lite prin lege.

Să asigurăm fertilizarea cores
punzătoare a culturilor. Pentru 
anul viitor asigurăm o creștere 
importantă a cantităților de îngră
șăminte, ajungînd la 250 kg îngră
șăminte chimice, în substanță ac
tivă, pe hectar. Dar, la această, 
trebuie adăugate îngrășămintele 
naturale, care au o importanță 
deosebită.

Este necesar să acordăm o aten
ție mai bună activității stațiunilor 
de mașini agricole, executării lu
crărilor de către sectoarele de me
canizare în bune condiții, la a- 
dîncimea și de calitatea corespun
zătoare. Sub nici un motiv nu 
trebuie omologate și acceptate 
turile și lucrările care nu 
respund normelor stabilite 
lege.

Inginerii și specialiștii, toți 
nomii, inclusiv din organele 
țene și centrale — trebuie 
asume o răspundere mai 
pentru desfășurarea lucrărilor a- 
gricole. Am în vedere ca, în afară 
de inginerii și specialiștii care lu
crează în unități, să se repartizeze 
și celor de la județe și de la mi
nister ferme, de care să răspundă 
pentru felul cum se efectuează lu
crările de însămînțat, în general 
lucrările agricole. Nu poate fi un 
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mergînd la 95 și chiar peste 95 
Ia sută.

Și în această privință totul de
pinde de activitatea oamenilor, a 
specialiștilor, a oamenilor muncii 
din fermele zootehnice. Este nece
sar să asigurăm în întregime creș
terea stabilită și realizarea conform 
planului a producției animaliere și 
a livrării la fondul de stat.

în general, doresc să atrag aten
ția că trebuie să asigurăm în în
tregime fondul de stat la cereale, 
la plantele tehnice, la legume și la 
celelalte produse agroalimentare. 
Odată cu livrarea la fondul de stat 
a cantităților stabilite, să se acorde 
o atenție corespunzătoare contrac
tărilor cu populația, să se realizeze 
și tot ce este necesar pentru 
autoaprovizionarea fiecărui județ. 
Atrag din nou însă atenția că 
această autoaprovizionare nu tre
buie realizată în detrimentul fon
dului de stat, ci după realizarea în 
întregime a fondului de stat. Pe 
baza producției suplimentare, în 
conformitate cu programul de 
autoaprovizionare, cu prevederile 
legii, se pot obține cantități mai 
mari de produse pentru autoapro
vizionare.

De pe acum este necesar să luăm 
toate măsurile privind contractări
le pentru 1985, atît în unitățile 
socialiste — cooperative, I.A.S.-uri 
— cît și cu gospodăriile populației. 
Practic, se impune ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, să încheiem în între
gime contractările de produse 
agroalimentare în conformitate cu 
prevederile planului.

Sînt, de asemenea, de executat 
lucrări importante de irigații și de 
îmbunătățiri funciare, cărora tre
buie să li se acorde toată atenția, 
în vederea punerii în producție a 
tuturor suprafețelor stabilite, pre
cum și a bunei întrețineri și pre
gătiri a irigațiilor actuale pentru 
anul 1985. în general, trebuie să 
acordăm mai multă atenție bunei 
gospodăriri a întregii suprafețe 
agricole.

După cum se vede, avem un vo
lum mare de lucrări în agricultură 
în toamna acestui an, ca dealtfel 
în fiecare toamnă. Este necesar să 
luăm toate măsurile în vederea 
bunei organizări și conduceri a ac
tivității în toate sectoarele agri
culturii, să perfecționăm și să apli
căm cu mai multă fermitate acor
dul global în toate domeniile de 
activitate — ceea ce permite o 
bună cointeresare a cooperatorilor, 
a lucrătorilor din agricultură în 
general, în raport de producțiile ce 
se obțin.

Un rol important trebuie să-1 
aibă consiliile de conducere din 
toate unitățile —- și cooperatiste, și 

■-:>de ■stat,’ și din stațiunile de meca
nizare. Șă îmbunătățim activitatea 
organelor de conducere, partici
parea tuturor consiliilor de condu
cere la luarea hotărîrilor și la 
realizarea lucrărilor.

O atenție mai mare trebuie să 
dăm adunărilor generate, în toate 
sectoarele. Să perfecționăm activi
tatea consiliilor agroindustriale, 
care trebuie să aibă un rol mult 
mai activ în buna specializare, în 
realizarea și generalizarea rezulta
telor pozitive în toate unitățile din 
consiliul respectiv.

Se impun măsuri hotărîte pri
vind activitatea direcțiilor genera
le agricole județene. E necesar ca 
atît comitetele județene de partid, 
cît și consiliile populare să acorde 
o atenție mai mare și să acțione
ze ca organele agricole județene 
să-și îndeplinească în bune condi
ții răspunderile pe care le au in 
conducerea întregii activități.

Sînt necesare măsuri pentru îm
bunătățirea în continuare a acti
vității și in cadrul Ministerului A- 
griculturii, al diferitelor organis
me ale agriculturii, care trebuie 
să fie mai mult jos, în unități, să 
soluționeze mai operativ proble
mele care apar în desfășurarea ac
tivității zilnice.

Sarcini importante revin cerce
tării științifice. După recoltele 
bune obținute în multe unități, re
iese că avem soiuri bune de grîu, 
de orz, de porumb și de alte plan
te, care pot asigura recolte-record. 
Dar este necesar ca cercetarea să 
dea și tehnologiile necesare, să aju
te și să participe la înfăptuirea în 
unități a tehnologiilor care sînt 
stabilite, continuînd, desigur, acti
vitatea pentru a obține noi soiuri 
mai productive, mai timpurii, mai 
rezistente atît la ger, cît și la se
cetă.

Același lucru este valabil în ce 
privește sectorul zootehnic, pentru 
a se obține noi rase mai producti
ve, cu capacitate de asimilare mai 
mare, cu producții de lapte, de 
lînă, de ouă, de carne mai bune.

Toate acestea cer o creștere a 
răspunderii consiliilor populare co
munale, orășenești, județene, care 
trebuie să-și îndeplinească rolul pe 
care îl au în conformitate cu le
gile țării, în asigurarea desfășură
rii în bune condiții și la timp a 
tuturor lucrărilor agricole.

în general, se cere ca și în agri
cultură să se lucreze într-un spirit 
de mai mare exigență și răspun
dere, într-un spirit comunist, re
voluționar. A înfăptui o nouă re
voluție agrară presupune a ob
ține recolte cel puțin de ordinul 
acelora pentru care am spus as
tăzi că vom acorda titlul de Erou 
al Muncii Socialiste — de peste 
8 000 kg grîu la hectar și de cel 
puțin 15 mii de kilograme la po
rumbul irigat. Și este posibil, to
varăși 1 Nu putem vorbi de revo
luție agrară cu 1 300 de kilograme 
de orz la hectar ! Nici cu produc
ții sub 3 000 kilograme la hectar nu 
se poate vorbi de revoluția agrară! 
Numai de la 5 000 în sus, numai 
cu producțiile-record de care am 
vorbit putem spune că, într-ade- 
văr, se acționează în spirit revolu
ționar, că unitățile respective, spe
cialiștii, organele de partid își fac 
în mod corespunzător datoria față 

de partid, față de popor, față de 
cauza socialismului și comunismu
lui în România. (Aplauze puter
nice).

Deși a trebuit să facem constată
rile de astăzi cu privire la activi
tatea unor organe de partid, de 
stat, agricole și să nu putem să ne 
declarăm mulțumiți cu rezultatele 
obținute la recolta de păioase din 
acest an — deși este printre recol
tele cele mai bune de pînă acum 
la producția totală și chiar Ia pro
ducțiile la hectar — consider că 
dispunem însă de condițiile nece
sare — materiale, dar și umane — 
că avem tot ce ne trebuie pentru a 
lichida stările de lucruri negative 
și a obține în 1985 în agricultură 
o recoltă pe măsura posibilităților 
și capacității lucrătorilor, țărăni
mii noastre, ale tuturor celor care 
lucrează în acest sector. Eu vreau 
să-mi exprim convingerea că toți 
vor trage concluziile corespunzătoa
re, atît cei care au rezultate bune 
și pleacă cu satisfacție pentru că 
au putut să se prezinte cu bune 
realizări, cît și cei care au insatis
facția că nu au putut să obțină re
colte bune se vor întoarce acasă 
cu convingerea că este necesar să 
facă totul pentru a demonstra — 
cum au spus unii aici — că a fost 
un accident și că, într-adevăr, în 
1985 vom putea, la consfătuirea De 
care o vom avea pe problema griu
lui, să constatăm că am realizat în 
bune condiții planul. Și vă urez 
succes, tovarăși ! (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,
în industrie pe 8 luni ritmul de 

creștere a producției industriale 
este de peste 5 la sută. Cu toate 
acestea, nici în acest domeniu nu 
putem să ne declarăm mulțumiți 
de rezultatele pe care te avem. 
Sînt, de asemenea, unele realizări 
și în domeniul productivității mun
cii, în îmbunătățirea calității și 
creșterea eficienței economice ; dar 
toate acestea nu sînt în concordan
ță cu prevederile planului și cu 
posibilitățile pe care te are indus
tria noastră, pe care le au toate 
sectoarele noastre economice.

Mai avem 4 luni din acest an. 
Este necesar ca și în industrie, și 
în celelalte ramuri de activitate 
să fie luate toate măsurile pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă 
și pentru realizarea planului la 
toți indicatorii. La consfătuire s-au 
discutat pe larg aceste probleme, 
de aceea nu doresc să mă opresc 
acum asupra lor.

Voi menționa numai cîteva pro
bleme, pe care te consider mai im
portante.. Trebuie să . diam. toată 
atenția realizării programului , din 
domeniul energiei și de materii 
prime, pentru a putea să asigurăm 
energia necesară desfășurării în 
condiții corespunzătoare a activită
ții. Sarcini deosebite revin în acest 
domeniu Ministerului Minelor, 
care are restanțe mari Ia cărbune, 
Ministerului Petrolului, care, de 
asemenea, are restanțe la petrol, 
precum și Ministerului Energiei 
Electrice. Mai cu seamă, mă refer 
la necesitatea de a termina Ia 
timp reparațiile tuturor grupurilor 
energetice, pentru a intra în toam
nă și în iarnă, mai bine zis, cu ca
pacitățile corespunzătoare și cu re
zervele de cărbune și de combus
tibil care să asigure energia de 
care avem nevoie.

Este necesar, 'în continuare, ca 
toate ministerele și toate județele, 
toate unitățile să acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru recuperarea 
și refolosirea surselor de energie, 
a materialelor, pieselor de schimb 
și subansamblelor.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm, în continuare, calității și 
ridicării nivelului tehnic ai pro
ducției. Așa cum am menționat și 
cu alte prilejuri, problema calită
ții constituie astăzi factorul deter
minant pentru industria româneas
că, pentru creșterea competitivită
ții ei pe plan internațional.

Trebuie să ne ocupăm mai în
deaproape de realizarea măsurilor 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității muncii pe calea fo
losirii intensive și depline a capa
cităților de producție existente, a 
mecanizării, a automatizării, a bu
nei organizări a muncii și a pro
ducției, reducînd forța de muncă 
care nu este necesară în unele uni
tăți și trecînd oamenii la alte ac
tivități unde ducem lipsă de forță 
de muncă corespunzătoare.

Sînt necesare măsuri hotărîte 
pentru realizarea producției de ex
port, a exportului și a cooperării în 
producție, atît cu țările socialiste, cît 
și cu țările în curs de dezvoltare 
și țările capitaliste dezvoltate. 
Trebuie să înțelegem că trebuie să 
facem totul ca, în toate unitățile, 
prioritar să se realizeze producția 
de export, în condițiile de calitate 
prevăzute în contracte.

în cele patru luni pe care le mai 
avem din acest an trebuie să luăm 
toate măsurile pentru realizarea 
investițiilor, punerea în producție 
a capacităților, care vor avea, mai 
cu seamă pentru 1985, o impor
tantă deosebită.

Odată cu activitatea pentru rea
lizarea în bune condiții, la toți 
indicatorii, a planului pe 1984, este 
necesar să ne ocupăm temeinic 
pentru pregătirea planului pe 
1985. Am în vedere discutarea în 
adunările generale a planurilor, 
stabilirea măsurilor necesare în 
fiecare unitate, de către adunările 
generale, încheierea contractelor 
interne, a contractelor externe, a- 
sigurarea bunei aprovizionări teh- 
nico-materiale, măsurile tehnico- 
organizatorice care să asigure ca, 
încă din prima zi a anului viitor, 
să se poată trece la realizarea în 
bune condiții a planului. în a- 
cest cadru, o atenție deosebită tre
buie să acordăm activității de cer
cetare, de progres tehnic, de in
troducere mai rapidă în producție

a rezultatelor cercetării din dife
rite domenii de activitate.

Dispunem de tot ce este necesar 
— și doresc să menționez că am 
discutat recent și am stabilit toate 
măsurile pentru a asigura desfă
șurarea în condiții normate a acti
vității pe următoarele patru luni, 
astfel încît să realizăm planul pe
1984 la toți indicatorii și să creăm 
condițiile pentru ca, în 1985, . să 
încheiem întregul cincinal 1981—
1985 cu rezultate bune în reali
zarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Națio
nale.

Și în industrie dispunem de tot 
ce este necesar — de forța tehnică, 
materială, de forța de muncă, de 
un nivel profesional tehnic tot mai 
bun — pentru a realiza în cele 
mai bune condiții planul. Doresc 
să-mi exprim convingerea că și 
oamenii muncii din industrie, din 
celelalte ramuri — dealtfel din 
toate sectoarele și din toate do
meniile — vor face totul pentru a 
se prezenta la Congresul al XIII-lea 
cu rezultate cît mai bune, pentru 
a spori contribuția sectoarelor și 
ramurilor respective la dezvolta
rea generală a patriei, la creșterea 
nivelului de trai al poporului, la 
ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Al treilea grup de probleme, 

care a făcut obiectul unei consfă
tuiri speciale, se referă la pregăti
rea și desfășurarea alegerilor de 
partid și a Congresului al XIII-lea.

Aș dori să atrag, de la început, 
atenția că activitatea de partid se 
reflectă în primul rînd în felul 
cum se realizează planul de dez
voltare economico-socială, de în
făptuire a politicii generale a 
partidului în toate domeniile. Deci 
rezultatele bune din industrie și 
agricultură, din cercetare sau din 
alte ramuri sînt și rezultatele 
muncii de partid — așa cum mi
nusurile care s-au manifestat 
oglindesc lipsurile serioase din ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de partid.

Deci, pentru a vorbi de buna 
desfășurare a alegerilor de partid 
și de buna pregătire a Congresului, 
trebuie să ne propunem, în primul 
rînd, să facem ca organizațiile de 
partid — de Ia toate nivelurile — să 
acționeze cu întreaga răspundere 
pentru îndeplinirea rolului lor de 
forță politică conducătoare, de 
unire a eforturilor tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor pen- 
țru, jdșșfășufar^a. în cele mai bune 

scondiții:”a’ activității și feâlizăîeă' 
planului de. dezvoltare economico- 
socială. Numai astfel ne vom pre
găti temeinic și alegerile se vor 
desfășura în bune condiții.

După cum este cunoscut, alege
rile se desfășoară pe baza preve
derilor Statutului partidului și a 
hotărîrilor Comitetului Central din 
vara acestui an. Sînt cunoscute 
normele, criteriile; s-au discutat 
din nou în consfătuire, nu doresc 
să mă refer la ele. Este necesar 
însă să luăm toate măsurile pentru 
ca, în adunările generate, în toate 
conferințele de partid, să se asigu
re cunoașterea și respectarea în 
întregime a Statutului partidului, 
a hotărîrilor Comitetului Central 
al partidului.

Adunările generale din organi
zațiile de bază, conferințele de 
partid trebuie să prilejuiască o 
largă analiză, în spirit critic și 
autocritic, a întregii activități des
fășurate de fiecare organizație și 
să se tragă concluziile necesare 
pentru munca viitoare.

Așa cum am menționat. întrea
ga activitate a tuturor organiza
țiilor și organelor de partid tre
buie să se axeze pe realizarea pla
nului și a sarcinilor ce revin fie
cărei organizații, fiecărui comu
nist în sectorul său de activitate.

în același timp, pregătirea și 
desfășurarea alegerilor de partid 
trebuie să ducă Ia creșterea nive
lului politico-ideologic, la ridicarea 
conștiinței revoluționare a comu
niștilor, la intensificarea activită
ții politico-educative cu toți oa
menii muncii, pentru formarea 
conștiinței socialiste a omului nou.

Desfășurarea alegerilor de partid 
trebuie să aibă loc în spiritul celei 
mai largi democrații interne de 
partid. Aceasta presupune ca atît 
dările de seamă, cît și discuțiile să 
permită o largă analiză a activi
tății, astfel ca fiecare comunist să 
poată să-și spună deschis părerea 
asupra tuturor problemelor pri
vind politica internă și externă a 
statului nostru.

în cursul săptămînii viitoare se 
vor publica Directivele pentru dez
voltarea economico-socială în cin
cinalul 1986—1990 și, în perspec
tivă, pînă în 2000. Toate acestea 
trebuie să stea la baza discuțiilor 
în toate organele și organizațiile 
de partid. Comuniștii, oamenii 
muncii din toate unitățile trebuie 
să dezbată pe larg aceste docu
mente, să-și spună părerea, să 
facă propuneri pentru îmbunătă
țirea lor, astfel încît, atunci cînd 
vor fi prezentate Congresului al 
XIII-lea spre adoptare, ele să re
prezinte părerea întregului partid, 
a întregului nostru popor, pentru 
că aceste Directive privesc dezvol
tarea generală a patriei, privesc 
poporul nostru, ridicarea gradului 
de civilizație și de bunăstare a na
țiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice). ț

O atenție corespunzătoare tre
buie acordată alegerii birourilor 
organizațiilor de bază și comite
telor de partid. în conformitate cu 
Statutul, trebuie să se prezinte 
mai multe candidaturi pentru a da 
posibilitatea comuniștilor din or
ganizația de bază sau din confe
rințele de partid să aleagă pe acei 
pe care-i consideră cei mai buni. 

Se impune să acționăm în așa fel 
— și am în vedere în primul rînd 
politic — pentru a lămuri bine or
ganizațiile de partid, dar și chiar 
pe nemembrii de partid, că în or
ganele de partid, începînd cu bi
rourile ' organizației, trebuie să 
intre cei mai buni comuniști, care 
în activitatea lor de pînă acum au 
demonstrat că pun mai presus de 
toate interesele muncitorilor, ale 
țăranilor, ale intelectualității, ale 
întregului popor, politica partidu
lui. că fac totul pentru realizarea 
acestei politici, pentru interesele 
generale ale țării. Trebuie să ac
ționăm și să introducem spiritul 
revoluționar, de muncă, în toate 
sectoarele de activitate. în birou
rile organizațiilor de bază. în co
mitetul de partid trebuie să intre 
cei mai buni revoluționari, hotă- 
rîți să facă totul pentru înfăp
tuirea politicii partidului în toate 
domeniile și, în același timp, oa
meni cu o purtare exemplară în 
societate, în fabrică, în viața de 
zi cu zi. (Aplauze puternice).

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm comitetelor de partid pe 
unități, pe comune și orașe. Vreau 
să atrag îndeosebi atenția in ce 
privește comitetele de partid. Nu 
peste tot ele își îndeplinesc marea 
răspundere pe care o au în des
fășurarea muncii politico-educati
ve și în conducerea întregii acti
vități din comune. Trebuie să ne 
propunem și să acordăm toată 
atenția desfășurării acestor confe
rințe, alegerii celor mai buni co
muniști în organele de conducere, 
îndeosebi atrag atenția asupra ale
gerii secretarilor comunali și se
cretarilor adjuncți comunali. Tre
buie să punem buni activiști de 
partid, buni revoluționari, avînd 
în vedere răspunderile mari care 
revin comitetelor comunale de 
partid.

Același lucru este valabil însă 
și pentru unitățile industriale, ti
nted seama de rolul important pe 
care îl au comitetele de partid, 
faptul că secretarul de partid este 
și președintele consiliilor oameni
lor muncii, deci are un rol impor
tant în conducerea întregii activi
tăți a uzinei și, de asemenea, în 
orașe.

După cum vedeți, nu mă refer 
la criteriile prevăzute în Statut sau 
în instrucțiunile Comitetului Cen
tral, pentru că ele trebuie aplicate 
fără nici un fel de abatere.

O atenție deosebită va trebui să 
fie acordată conferințelor județene 
și noilor comitete județene de 
partid. în aceste conferințe va tre
bui să tragem toate învățămintele 
din activitatea din trecut, dar să 
asigurăm, și. alegerea în comitetele 
de partid, în birourile comitetelor 
județene, a celor mai buni comu
niști din județul respectiv, din 
toate sectoarele, în conformitate cu 
prevederile din Statut și cu hotă- 
rîrile Comitetului Central, pentru 
ca, în felul acesta, comitetul jude
țean de partid să poată să-și în
deplinească în mai bune condiții 
rolul important pe care-1 are în 
conducerea întregii activități din 
județul respectiv. De asemenea, va 
trebui să se acorde atenția nece
sară, în conformitate cu hotărîrile 
Comitetului Central, alegerii dele- 
gaților pentru Congresul partidu
lui. La Congres trebuie să vină cei 
mai buni comuniști din județul 
respectiv, cu o înaltă pregătire po- 
litico-ideologică, cu rezultatele cele 
mai bune în munca din sectoarele 
unde își desfășoară activitatea — 
și să exprime cu toată claritatea 
voința comuniștilor din organizația 
județeană de partid, hotărîrea de 
a asigura înfăptuirea neabătută a 
politicii generale a partidului 
nostru.

De asemenea, va trebui să se 
acorde atenția corespunzătoare, și 
fiecare județ să propună pentru 
alegerea în Comitetul Central a 
acelor comuniști care au demon
strat prin fapte că nu au nimic mai 
presus decît interesele țării, ale 
partidului, că în întreaga lor acti
vitate constituie un exemplu în 
muncă și în viață. Să facem în așa 
fel încît fiecare județ să fie pre
zent în Comitetul Central al parti
dului cu acei comuniști care con
stituie o mîndrie pentru întregul 
județ, pentru toți comuniștii, pen
tru toți oamenii muncii din județul 
respectiv! Aceasta va da și presti
giul, și forța Comitetului Central 
al partidului nostru ca să poată 
să-și îndeplinească în bune condi
ții rolul său în conducerea în
tregii activități în țara noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Și în acest domeniu este nece
sar ca, în următoarele două lurfi 
și jumătate, să se acționeze cu în
treaga răspundere comunistă pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a întregii activități. Se 
cere o bună organizare a muncii, 
o repartizare corespunzătoare a 
forțelor pentru a asigura cuprin
derea tuturor sectoarelor de acti
vitate, astfel încît la Congresul al 
XIII-lea al partidului, fiecare județ 
să se prezinte cu rezultate cît mai 
bune.

Trebuie să facem astfel încît 
adunările și conferințele de partid, 
la toate nivelurile, să constituie 
o adevărată școală de educație re
voluționară, comunistă, de ridicare 
a nivelului de combativitate și 
exigență comunistă a tuturor co
muniștilor! întreaga această acti
vitate trebuie să ducă la întărirea 
unității și spiritului de muncă și 
luptă al fiecărei organizații, a uni
tății politico-organizatorice a parti
dului nostru.

O atenție deosebită trebuie acor
dată, în această perioadă, a alege
rilor, întăririi și mai puternice a 
legăturilor partidului cu masele 
largi populare — garanția îndepli
nirii în bune condiții a sarcini
lor din toate domeniile. Să facem 
să crească și mai mult rolul condu
cător al fiecărei organizații de 
partid și — am mai menționat și în 

alte împrejurări —- că acest rol se 
poate asigura prin felul în care fie
care comunist își îndeplinește sar
cinile încredințate de partid, ac
ționează pentru înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului. 
Pe această bază, desfășurarea ale
gerilor și Congresul să se încheie 
cu întărirea și mai puternică a ro
lului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate — în 
aceasta constînd garanția înfăptui
rii Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare 
spre comunism a României ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,
Avînd în vedere problemele 

complexe ale activității din luni
le următoare, se impun măsuri 
ferme pentru o bună organizare și 
conducere a muncii în toate sec
toarele. în același timp, este ne
cesară o mai bună repartizare a 
cadrelor și forțelor de partid, în 
așa fel încît să nu rămînă nici un 
sector care să nu fie sub contro
lul și îndrumarea activității orga
nelor și organizațiilor de partid. 
Trebuie să întărim controlul și să 
asigurăm creșterea eficienței ac
tivității în toate sectoarele de ac
tivitate. Să crească spiritul de 
combativitate și de răspundere în 
muncă, să întărim munca colec
tivă, să asigurăm buna desfășura
re a activității organelor și orga
nizațiilor de partid, a birourilor, 
a comitetelor — inclusiv a comi
tetelor județene și birourilor ju
dețene. Ca organe colective, ele 
trebuie să poarte întreaga răspun
dere pentru realizarea în cete mai 
bune condiții a sarcinilor din toa
te domeniile.

în același timp, să nu uităm 
nici un moment că răspunderea 
colectivă — prin aceasta înțeleg și 
răspunderea fiecărui membru al 
unui comitet de partid — pentru 
activitatea generală a organismu
lui respectiv de partid nu înlocu
iește răspunderea personală pen
tru felul cum fiecare își îndepli
nește însărcinările încredințate.

Trebuie să acționăm ou mai mul
tă hotărîre, încît fiecare membru 
de partid să răspundă, în organi
zația sa, pentru felul cum mun
cește. Fiecare membru al unui or
ganism de partid — la toate nive
lurile — trebuie să răspundă în 
fața comitetului, a organismului 
respectiv de partid pentru felul în 
care își îndeplinește sarcinile în
credințate, pentru comportarea sa 
în toate domeniile de activitate. 
Numai așa vom face ca, într-ade
văr, organele A noastre de partid 
săr.și -îndeplinească; roAul foarte im-Și 
portant pe care îl au îmbinînd răs|j 
punderea personală cu munca co* 
lectivă, democrația de partid cu 
disoiplina, cu răspunderea în mun
că, cu spiritul revoluționar, cu cri
tica și autocritica. Toate acestea, 
împreună, caracterizează un revo
luționar, un comunist ! :Și numai 
acei comuniști care înțeleg că tre
buie să-și însușească și să acțio
neze în acest spirit vor putea să 
răspundă cerințelor tot mai mari 
pe care partidul, poporul le pun 
în fața lor, în fața noastră a tutu
ror. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,
Am discutat probleme foarte im

portante pentru dezvoltarea econo
mico-socială, pentru realizarea pla
nului, pentru desfășurarea alegeri
lor și pregătirea Congresului al 
XIII-lea al partidului. Acum, ime
diat după consfătuire, trebuie tre
cut, chiar de luni, la luarea tutu
ror măsurilor necesare în vederea 
realizării celor stabilite. Subliniez 
încă o dată că trebuie să facem to
tul încît Congresul al XIII-lea al 
partidului să fie întîmpteat cu cele 
mai bune rezultate în toate dome
niile ! Avem, în toate județele, lo
calitățile și unitățile economico-so- 
ciale organizații de partid puter
nice, avem un puternic activ de 
partid, care pot să lichideze în 
scurt timp stările negative de lu
cruri, lipsurile — și să asigure îm
bunătățirea muncii și realizarea în 
bune condiții a răspunderilor și 
sarcinilor, în toate domeniile.

Mai presus de toate, avem minu
nate colective de oameni ai muncii, 
o minunată clasă muncitoare, ță
rănime, intelectualitate, care, în 
strînsă unitate și împreună cu toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, vor putea asigura 
realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce revin tuturor 
unităților și județelor. Trebuie să 
avem deplină încredere în capaci
tatea partidului, a oamenilor mun
cii, a poporului nostru și — în 
strînsă unitate — să acționăm pen
tru a ridica patria noastră pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Să întîmpinăm Congresul al 
XIII-lea cu rezultate remarcabile 
în toate domeniile și să creăm o 
bună bază pentru noi victorii în 
ridicarea bunăstării poporului nos
tru, în întărirea independenței și 
suveranității țării ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în încheiere, doresc să urez tu
turor organizațiilor de partid, co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii și întregului popor succese 
tot mai mari în întreaga activita
te, multă sănătate și fericire! 
(Aplauze și urale îndelungate; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Spor la treabă, tovarăși! (Aplau
ze și urale puternice, prelungite. 
Se scandează îndelung: „Ceaușescu 
— P.C.R.!". Toți cei prezenți în 
sală se ridică în picioare și ova
ționează îndelung, într-o atmosfe
ră do puternică unitate, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALȚĂ CONSIDERAȚIE 

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragă tovarășe,
Folosesc prilejul sărbătoririi Zilei naționale a României — cea 

de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă — pentru a vă saluta 
tovărășește și cu încrederea care a caracterizat întotdeauna rela
țiile noastre.

Sper, dragă tovarășe Ceaușescu, că în curînd vom avea posi
bilitatea unei intîlniri personale, cu scopul cunoașterii marilor 
progrese pe care le înregistrează România, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă, în construcția socialismului dezvoltat și a vă 
informa despre lupta poporului hondurian pentru obținerea eman
cipării sale naționale.

Cu sentimente de prietenie și considerație,

R. PADILLA RUSH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Honduras

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez în numele Comitetului 
Central al partidului nostru și al tuturor comuniștilor irakieni, pre
cum și al meu personal, cele mai calde salutări și cele mai bune 
urări cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei Marii Revoluții 
din România.

Popoarele lumii participă alături de dumneavoastră la sărbăto
rirea acestui eveniment important prin care glorificați lupta grea 
și îndelungată pe care a dus-o poporul eroic al României împotriva 
fascismului care a guvernat ani lungi și întunecați.

Viteazul dumneavoastră popor a plătit un preț scump în greaua. 
sa luptă dusă, acum 40 de ani, pentru a scăpa de fascismul odios 
și pentru victoria revoluției prin care s-a înfăptuit eliberarea so
cială și națională de sub dominația fascistă și imperialistă. Partidul 
dumneavoastră frate. Partidul Comunist Român, a avut un rol de 
avangardă în pregătirea acestei revoluții și la conducerea luptei 
care a dus la victoria ei.

In continuare, în telegramă se arată :
Astăzi, cînd lupta pentru menținerea păcii mondiale este o sar

cină de prim ordin pentru toți comuniștii și pentru toate popoarele 
lumii, sistemul țărilor, socialiste, în care și republica dumneavoastră 
este membră, reprezintă o pavăză solidă pentru toate popoarele 
lumii împotriva agresiunii imperialiste, creșterii încordării și cursei 
înarmărilor.

Noi apreciem și privim cu satisfacție Ia lupta și activitatea po
porului și partidului dumneavoastră pentru înfăptuirea de realizări 
cît mai mari pe drumul construirii socialismului multilateral dez
voltat.

Eu, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă salut din adîncul inimii 
cu această ocazie, urînd poporului dumneavoastră prieten cit mai 
multe succese sub conducerea partidului dumneavoastră frate.

Să prospere tot mai mult prietenia dintre noi, să se dezvolte și 
să se întărească bunele relații dintre popoarele și partidele noastre.

Trăiască a 40-a aniversare a Revoluției Socialiste din România ! 
Trăiască interhâțiorialismul proletar 1
Trăiască comunismul !

Cu salutări tovărășești,

AZIZ MOHAMED
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Irakian

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al partidului nostru are plăcerea să transmită, 

în numele tuturor membrilor partidului, prieteni și simpatizanți, 
dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, tuturor comuniștilor români 
și poporului prieten sincere felicitări cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a marii victorii asupra fascismului și eliberării țării 
dumneavoastră.

Desigur, această semnificativă victorie și sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial au fost rezultatul alianței tuturor forțelor 
antifasciste, antiimperialiste și antirăzboinice, în cadrul căreia 
Uniunea Sovietică a jucat rolul decisiv, iar partidul și poporul 
dumneavoastră au avut o contribuție importantă. Astfel, a fost 
deschisă o perspectivă nouă, favorabilă popoarelor lumii pentru 
libertate, independență, progres social, pentru construirea păcii și 
socialismului.

Astăzi, această aniversare, dragă tuturor comuniștilor și oame
nilor de bună credință din lume, are loc în momentul în care im
perialismul și aliații săi escaladează cursa înarmărilor, mai ales 
cursa înarmării nucleare, amenințînd globul cu catastrofa nu
cleară. Mișcarea pentru pace cuprinde întreaga lume care cere 
încetarea cursei înarmărilor, reducerea armamentului nuclear și 
convențional, semnarea unor tratate serioase de nefolosire a arme
lor de distrugere in masă, prevenirea războiului nuclear și lichi
darea noilor rachete nucleare americane din Europa.

încă o dată vă felicităm cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării țării dumneavoastră de fascism și urăm poporului prieten 
român progres și prosperitate în socialism. Dorim să dezvoltăm și 
pe mai departe relațiile internaționaliste dintre partidele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST IORDANIAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua dumneavoastră națională — victoria de la 23 August 1944 — 

Îmi oferă ocazia plăcută de a vă transmite din inimă calde felicitări.
Sub strălucita dumneavoastră conducere, România cunoaște an 

de an o continuă înflorire, desfășoară o politică externă activă con
sacrată promovării păcii in lume și obținerii unui progres in direcția 
dezarmării. Doresc să subliniez respectul nostru profund fată de 
aceste activități ale dumneavoastră.

Vă rog să-mi permiteți să urez României progres continuu și în 
anii ce vin. Doresc ca relațiile româno-japoneze, animate de priete
nie și bunăvoință, să se întărească și mai mult în viitor.

TAKASHI SATO
Secretar general adjunct

al Partidului Liberal Democrat (de guvernămînt), 
Membru al Parlamentului Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în 

numele Camerei Consilierilor adresez Excelenței Voastre sincerele 
noastre felicitări și urări de multă sănătate și prosperitate con
tinuă pentru țara dumneavoastră.

MUTSUO KIMURA
Președintele Camerei Consilierilor 

Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte Ceaușescu,
Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Comitetului Național Re

publican, să adresez dumneavoastră și întregului popor al României 
cele mai calde și mai bune urări cu ocazia zilei naționale, în 
care sărbătoriți cea de-a 40-a aniversare a eliberării României.

Sper că prietenia dintre țările noastre va continua și că Româ
nia va dobîndi noi succese și prosperitate în anii viitori.

Al dumneavoastră foarte devotat,

FRANK J. FAHRENKOPF, JR.
Președintele

Comitetului Național Republican
Washington

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este o mare plăcere pentru mine să adresez Excelenței Voastre 

calde felicitări, cu prilejul Zilei naționale a României.
Am urmărit cu înaltă admirație hotărirea și hărnicia manifestate 

de poporul român, mai ales sub conducerea, dumneavoastră în ulti
mele două decenii, pentru edificarea unei societăți prospere și pen
tru asigurarea libertății și independenței României. Recenta mea 
vizită în țara dumneavoastră mi-a oferit posibilitatea să înțeleg 
mai bine poporul român — unul dintre cele mai vechi în Europa — 
și să-mi formez impresii directe cu privire la realizările dumnea
voastră remarcabile în domeniul economic și social. Am fost fericit 
mai presus de toate să constat eforturile dumneavoastră pentru 
oprirea cursei înarmărilor și asigurarea păcii în lume, pentru pro
movarea cooperării între toate statele.

Adresîndu-vă urări de deplin succes în importanta dumneavoas
tră activitate, de sănătate și fericire, de noi și mari succese în 
dezvoltarea României, aș dori, de asemenea, să vă exprim dorința 
mea de a sprijini și mai mult dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
reciproc avantajoase, dintre Japonia și România.

TAKEO FUKUDA
Membru al Camerei Reprezentanților, 

Fost prim-ministru al Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Vă rog să-mi permiteți, cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a 

eliberării României, să vă adresez dumneavoastră personal și po
porului român, pe care-1 conduceți cu deosebită competență, și 
pasiune, cele mai. vii felicitări p^hțrțț mărețele rețultat^^feținute 
în aceste decenii de entuziastă activitate, împreuna ;cu urarea pen
tru un viitor tot mai bogat și favorabil pentru țara dumneavoastră.

Doresc, în special, domnule președinte, să acceptați cea mai 
sinceră prețuire pentru politica inteligentă ,în favoarea păcii și 
destinderii și pentru repetatele inițiative întreprinse de dumnea
voastră, cu mare consecvență și curaj, pentru menținerea deschisă 
a căilor dialogului și tratativelor, inițiative ce sînt unanim recu
noscute și urmărițe cu viu interes de către toate țările, indiferent 
de poziția lor geografică și politică.

în acest spirit vă rog să primiți încă o dată, domnule președinte, 
expresia celei mai vii considerații și stime in amintirea întîlnirilor 
ce am avut plăcerea să le am cu dumneavoastră în România.

ODDO BIASINI
Vicepreședintele Camerei 

Deputaților din Italia

------------------------------- ) 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Comunist din Ecuador și al meu personal, 
vă salut și felicit călduros pe dumneavoastră, guvernul, poporul 
și gloriosul Partid Comunist Român cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a insurecției naționale antifasciste înfăptuite de către 
partidul dumneavoastră și de către poporul român muncitor, care 
au înlăturat dictatura fascistă, au alungat pe invadatorii naziști, 
culminînd cu eliberarea națională a României și deschizînd dru
muri pentru construcția unei vieți de bunăstare și progres social, 
pentru edificarea societății socialiste în țara dumneavoastră. Aceste 
succese atît de mărețe contribuie Ia cauza noastră comună — 
comunismul și apărarea păcii și securității internaționale.

Cu sentimente frățești,

RENE MAUGE MOSQUERA
Secretar general 

al Partidului Comunist din Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Partidului Liberal Democrat din Japonia, vă transmit 

cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României felicitări 
din toată inima, in primul rînd dumneavoastră, domnule președinte, 
conducerii României. Doresc să exprim respectul meu cel mai adine 
pentru modul în care conduceți treburile de stat ale României.

Vă urez, totodată, domnule președinte, multă sănătate spre a 
putea desfășura aceeași susținută activitate și în anii următori.

SUSUMU NIKAIDO
Vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat 

din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă transmitem felicitări cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a 

eliberării României și ne bucurăm din toată inima văzînd că 
această sărbătoare se desfășoară sub cele mai bune auspicii.

Vă urăm, domnule președinte, sănătate deplină și tot mai mari 
succese în activitatea ce o desfășurați.

Exprimăm dorința ca relațiile de prietenie existente între țările 
noastre să se adincească tot mai mult în anii ce vin.

ROKUSUKE TANAKA
Secretar general al Partidului Liberal 

Democrat — Japonia

WATARU HIRAIZUMI
Șeful Secției Internaționale a Partidului 

Liberal Democrat

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
La această nouă aniversare care unește cu reînnoite speranțe 

poporul român adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
fericire pentru națiunea dumneavoastră și pentru succesul străda
niilor Excelenței Voastre în apropierea țărilor comunității inter
naționale în vederea realizării unei păci juste care să țină seama 
de drepturile legitime ale fiecăruia.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Fost președinte al Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,

' îmi aduc bine aminte de eliberarea României, exact acum 40 de 
ani. De asemenea, îmi reamintesc succesul aliaților care eliberau 
Europa de represiunea nazistă.

Vă prezint urările mele sincere, dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și poporului român cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării României.

EDWARD HEATH
Fost prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adre
sate felicitări de către numeroase organizații politice și obștești, 
asociații de prietenie, personalități ale vieții publice, președinți și 
directori ai unor companii, firme șî întreprinderi economice, 
numeroși alți cetățeni de peste hotare : Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Honduras ; Asuncion Caballero, secre
tar pentru relațiile internaționale al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Peruan ; Jorge Cruickshank Garcia. secre
tar general, deputat federal, în numele Direcției Naționa
le a Comitetului Central al Partidului Popular Socialist din 
Mexic ; Comitetul Central al Partidului Progresist al Poporului 
din Guyana ; Georges Habache. secretar general al Frontului Popu
lar pentru Eliberarea Palestinei ; Nayff Hawatmeh, secretar gene
ral al C.C. al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei ; 
Adriano del Pont, secretar general al Asociației Naționale a per- 
secutaților politici italieni antifasciști ; Manuel Galaz, reprezen
tantul în Republica Socialistă România al Mișcării de Stînga Re
voluționare din Chile ; J.P. Vidick, secretar general al Asociației 
Belgia—România ; Renee Short, președinte, Harry Francis, președin
te executiv, și Harry Gold, secretari naționali ai Asociației de 
prietenie Mafea Britanie—România ; S. D. Brookes, secretarul fi
lialei din Birmingham a Asociației de prietenie Marea Britanie— 
România ; Michalis Polydorides, secretar al Asociației de prietenie 
și relații culturale între Cipru și România ; Bent Romsdal-Knud- 
sen, președintele Aspciației r Danemarca—România.; Sayed Zaki, 
președJȘfițșlft, Asociației de prietenie Egipt—România* membru al 
SecretărlătUliii gener|l ^' j’ărtiduipi Național DerțVdcfat ‘,'di. Leticia 
P. 'db Guzman, preșșdințâ Asociației internaționale a orașelor în
frățite cu Manila ; Lauri Lindgren, președintele Asociației de prie
tenie Finlanda—România ; Yitzhak Korn, președintele Asociației 
de prietenie Israel—România ; Yuzo Matsumura, președinte, și 
Shiro Suzuki, secretar general,, ai Asociației de prietenie Japonia— 
România ; Ywane Maryama din partea filialei Osaka a Asociației 
de prietenie Japonia—România ; Yoshio Koukami, reprezentantul 
Biroului Okayama al Asociației de prietenie Japonia—România ; 
Mutsuo Ariyama din partea Comitetului de prietenie Yokohama— 
Constanța ; Osamu Inaba, președintele Ligii parlamentare de 
prietenie japono-române, membru al Camerei reprezentanților — 
Japopia ; Societatea de prietenie Japonia—România, din Hiroshima ; 
Ann-Mari Storck, președinte, și Sven Oesterberg, secretar, ai Asocia
ției de prietenie Suedia—România ; Tathuo Miyazaki, președintele 
Asociației internaționale din Kobe, primarul orașului Kobe din 
Japonia ; Han Duk Su, președintele Comitetului Central al Asocia
ției generale a rezidenților coreeni din Japonia ; Shiro Masuda, 
președintele societății japoneze pentru promovarea științei 
(J.S.P.S.) ; Asociația de prietenie Siria—România ; Noel D. Eichhorn, 
reprezentant rezident al P.N.U.D. și director a.i. al Centrului de 
informare al O.N.U. la București ; Liviu Bota, directorul Institu
tului Națiunilor Unite pentru Cercetare în Problemele Dezarmării ; 
Franz Eberhard, director al Centrului european pentru învățămîn- 
tul superior UNESCO ; Richard Hauser, director al Centrului 
pentru drepturile și responsabilitățile omului ; Abdel Salam Dajani, 
fost director al Centrului de informare al O.N.U. la București ; 
Asociația pentru studierea României moderne din Japonia ; Jaime 
Paz Zamora, vicepreședinte al Republicii Bolivia ; Valerio Zanone, 
secretar general al Partidului Liberal Italian ; Samy Maroun, pre
ședintele Consiliului Național al Relațiilor Economice Externe, 
Republica Liban ; Edgar M. Bronfman, președintele Congresului 
Mondial Evreiesc, Israel Singer, director executiv al Congresului ; 
Isabella Adriaenses, președintă, și Jozef Van Der Linden, secretar, 
ai Asociației culturale „DACIA", din Belgia ; dr. Hernan Rivade- 
neira Jativa, președinte al Societății culturale ecuadoriano-română ; 
Theodoros Catrivanos, secretar general al Casei de cultură a prie
teniei eleno-române, prefect de Attika ; Mario Benocci, secretar 
general al Asociației Italiene pentru relațiile culturale și științifice cu 
România ; Guy Schonckert, președintele Cercului cultural Luxem
burg—România ; Consiliul pentru pacea mondială din Noua Zeelan- 
dă ; Hajime Fukuda, membru al parlamentului, fost spicher al 
Camerei Reprezentanților din Parlamentul japonez : Mounir Abuo 
Fadei, vicepreședinte, și Ihsan Abou Khalil, secretar general, ai Ca
merei Deputaților din Liban ; Eugenia Roivas, președinta Comunită
ții române din Finlanda ; Zafiris Pounghis, președintele Asociației 
grecilor originari din România ; dr. Franco la Civita, primarul 
orașului Sulmona, Italia ; Meir Nitzan, primarul orașului Rishon- 
Lezion, Israel ; Sami Nasri Albraks, primarul din Zahle, sindicatul 
stațiilor de petrol din Liban ; Menachem Ariav, primar al orașului 
Nazareth — Hit, Moshe Itzhak și Iancu Windish, ajutori de primar, 
Israel ; Cesar Cals, ministrul minelor și energiei din Brazilia ; 
Gideon Patt, ministrul industriei și comerțului din Israel ; 
Yoshiro Mori, ministrul educației, științei și culturii din Japonia ; 
Louis Nagel, șeful Editurii „Nagel" — Geneva ; prof. Vincenzo 
Cappelletti, director general al Institutului Enciclopedic Italian ; 
Francesco Gligora, președintele Academiei internaționale de pro
pagandă culturală — Italia ; John P. Wallach, redactor de politică 
externă la Trustul de presă „Hearst" ; Robert Govender, publicist 
la „Westindian World" din Londra ; redacția ziarului „The Japan 
Times" ; Abidur Rahman, președintele grupului de companii „Nip
pon" din Dhaka ; A. H. Bashir Ahmed, director general al grupului 
„Unitrade — Bangladesh" ; Maurice Dwek, președintele companiei 
britanice „Dwek International Group" ; D. W. Hatfield, președintele 
Companiei „Flatan Dick-Company Limited" — Londra ; Ezra Shaya, 
directorul „I Shung LTD.", Tel Aviv ; firmele „Koor Industries" 
și „Koor Trade" din Israel ; conducerea și lucrătorii întreprinderii 
„Makhteshim Agan" din Israel ; Lord Shackleton, președintele Con
siliului de comerț — Europa de Est, Londra ; Compania petrolieră 
internațională — „SHELL" — Londra ; Amaury Marchesini de 
Mattos, vicepreședinte executiv, și Edvaldo Jeronimo Da Silva, 
director comercial, ai Direcției de consultare și planificare în trans
porturi „S. A. Grupul Transconsult", din Brazilia ; Marian Plațman, 
director general al societății de comerț exterior „Shabum Telav" — 
S. Bleicher — H. Yaniv, din partea firmei „S. Bleicher and CO." 
din Israel ; F. Hoffman, președintele Companiei „La Roche and 
CO. LTD.", din Elveția ; Leonard N. Alderson, președintele firmei 
„Tradax" — Geneva ; S. Yasuda, președinte al Companiei „Ikehara 
Shokai LTD. Tokio" ; Takashi Miyamoto, președintele companiei 
„Jeuro Container Transport INC.", din Japonia ; Tsuneo Ikeda, 
președintele Companiei „Kobunsha", și Akiko Ikeda, președintele 
Companiei „Kobunsha International" ; conducerea Companiei 
„3 M / EAST / AG / 3 M TRADE AG“, din Elveția ; Pertti 
Berg, președintele Asociației comerciale Finlanda—România ; 
directorul general al societății „Starck Johann-Telko OY ; Carol 
Feig, președinte al firmei „Cawo-Handelsgeselschaft MQB.H", din

și Hans-Joerg Liermann, președin- 
Tokio/Osaka ; Jack A. Almouli, 

„Alinco-LTD" Tel Aviv ; Joseph Za- 
societății „Hamasbir 
Umeda, președintele 

; Kanichiro Ishibashi, 
Japonia ; Henry Sfeir,

LTD.
eco-

Hamerkazi
Comitetului 

președintele corpo- 
director general al

Berlinul de vest ; dr. Hendrik T. Rudhart, președintele „Brenntag 
AG Muelheim / Ruhr — R.F.G." 
tele firmei „Brenta.g Japan LTD 
directorul companiei 
mostianu, directorul 
Tel Aviv" ; Zenji 
nomic japono-român 
rației „Bridgestone", 
„Adcom Bank", Beirut ; I. Yonekura, președintele firmei „C. Itoh 
and Co. LTD", Japonia ; W. Yoshimura, președintele companiei 
„Kokusai Koeki", Japonia ; Megumi Ide, președintele companiei 
„Konishiroku Photo Ind. Co. LTD", Tokio ; Mohammad Zafar Khan, 
directorul societății „Universal Calx Limited" — Karachi ; Abdul 
Hafeez Shaikh, președintele Comitetului pakistanezo-român pentru 
industrie și comerț ; George G. Gellert, președinte al firmei „Ata- 
lanta Corporation" din S.U.A., și vicepreședinte al Consiliului eco
nomic S.U.A.-România ; Țakayuki Ishido, președintele firmei 
„Keihoku Supermarkei LTD" ; Toshikuni Yahiro, președintele fir
mei „Mitsui — Tokyo" ; Y. Mimura, președintele corporației 
„Mitsubishi" ; Y. Sudo, președintele companiei „Nichibu LTD." 
Tokyo ; Hisaaki Suzuki, președintele firmei „Yokohama Rubber CO. 
LTD" ; Toshio Hiraoka, președintele Trustului de presă „Mainichi"; 
Zakaria Chehab, director general al societății „Chehab Brothers" — 
Beirut ; Raif Jabbour, președinte, director general, și Vasile Florea, 
director administrativ, ai Societății mixte de comercializare româno- 
libaneze „Prodaco" — Beirut ; Georges Awad, director general, și 
Cezar Teodorescu, director-adjunct, ai Societății mixte „Socomex 
Sari" — Beirut ; administratorii, direcția și personalul societății in
dustriale mauritano-române ; John D. Ziozis, președintele firmei 
„Linon Imports Inc", New York ; Jack P. Eisner și Arnold Elsner de la 
firma „Stafford Phase Corporation", S.U.A. ; Bossekota Likaala 
Ntangea ’Ngonda, comisar al poporului, președinte, director general 
al societății „Comafrica" — Zair ; K. Takita, președintele compa
niei „Nissan Trading Co LTD", Tokio ; Shunji Ueda, președintele 
corporației „Nichimen", Japonia ; Taketaro Takenaka, președintele 
companiei „Okura LTD" ; Toshio Takeuchi, președintele societății 
„Toyo Menka Kaisha LTD" Tokio ; Katsuzo Ohno, președintele 
firmei „Tokio Fm Broadcasting Co. LTD" ; 
ședințele firmei „C. Omimpex SA" ; Andrey 
Gruszcsynski, Wieslaw Staszlek, Irenewsz 
Tazbir. Stanislaw Zajac, Bronislaw' Zawadzki,
din bazinul carbonifer Liubelski din R. P. Polonă ; colectivul da 
oameni ai muncii de la Uzina de reparat vagoane „Alexandria" — 
Egipt ; Mustapha Kamal Ahmad, președintele Asociației egiptene 
a absolvenților Facultății de științe economice și politice din Bucu
rești ; Egama Hubert, președinte, și Kabwe Benwick, secretar ge
neral, ai Uniunii Studenților Africani din România ; Mohammed 
Qutaish, din partea studenților iordanieni din Timișoara ; un grup 
de tineri libanezi care a.u terminat studiile universitare în Româ
nia ; Kazuo Takamatsu, președintele Universității „Soka" — Japo
nia ; Kikuo Tashiro, președintele Televiziunii „Asahi" — Tokio — 
Japonia ; Peter V. Ueberroth, președintele Comitetului Olimpic 
Organizator de la Los Angeles ; Abdelaziz Bouteflika, Clubul Me- 
diterana-Mamaia, Algeria ; Jarkov Vladimir Aleksandrovici, veteran 
de război, din Alma Ata — U.R.S.S. ; Lucian Fauru, om dă afaceri 
din Brazilia ; Sadruddin Aga Khan, om de afaceri pakistanez; 
Hasan și Marwan Bitar din Iordania.

Joe Sussmann, pre- 
Dachnowski, Jerezy 

Policht, Wladyslaw 
din partea minerilor

Au adresat, de asemenea, felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România : Nahit Ozgtir, în calitate 
de decan al corpului diplomatic și de ambasador al Republicii 
Turcia la București ; E.M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste ; Todor Stoicev, ambasadorul R.P. 
Bulgaria ; Li Zewang, ambasadorul R. P. Chineze ; Zo Iăng Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene ; Siegfried' Bock, ambasadorul R.D. 
Germane ’ Apolinaire Andriatsiafăjato, ambasadorul ,R.D. Mada
gascar ; Togociin Ghenden. ambasadorul RiP. Mongole ; Boguslaw 
Stahura, ambasadorul R. p. Polone ; Miklos Barity, ambasadorul 
R.P. Ungare ; Pham Duy Toan, ambasadorul R.S. Vietnam.

Cu același prilej, tovarășului 
Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, i-au 
fost adresate telegrame de fe
licitare de către șefi de state și 
de guverne.

In telegrama transmisă de 
Suharto, președintele Republicii 
Indonezia, se spune : Guvernul 
și poporul indonezian mi se ală- , 
tură pentru a adresa Excelenței 
Voastre calde felicitări cu oca
zia Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România. Fie ca re
lațiile de prietenie și cooperare 
existente între țările noastre să 
se dezvolte continuu în anii 
care vor veni.

Președintele Republicii Do
minicane, Salvador Jorge Blan
co, subliniază în telegrama sa : 
îmi face plăcere să transmit 
Excelenței Voastre felicitările 
mele călduroase cu prilejul Zi
lei naționale a României și să 
reînnoiesc sentimentele mele 
de cea mai înaltă considerație 
și urări de bunăstare pentru 
poporul român.

In telegrama adresată de 
George Bush, vicepreședintele 
S.U.A., se arată : Vă transmit 
felicitările mele și cele mai 
bune urări cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a eliberării 
României. Raporturile româno- 
americane se sprijină pe prie
tenie și pe dorința noastră co
mună de pace și pe respectul 
față de independența națională. 
Fie ca relațiile noastre să se 
dezvolte în continuare în anii 
ce vin.

Președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Milka Planinț, arată în tele
grama transmisă : cu deosebită 
plăcere vă adresez dumnea
voastră și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, în 
numele Consiliului Executiv 
Federal și al meu personal, fe
licitări cordiale și cele mai 
bune urări de progres continuu 
și noi succese în construcția so
cialistă a țării, precum și de fe
ricire personală. Folosesc și a- 
cest prilej pentru a exprima 
convingerea că relațiile priete
nești și colaborarea multilate
rală de bună vecinătate dintre 
țările noastre se vor dezvolta în 
continuare, în folosul popoa
relor noastre și în' interesul pă
cii și securității în lume.

In telegrama adresată de 
Kang Song San, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, se spune : Cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, vă adresez 
cele mai călduroase felicitări și 
un salut tovărășesc. îmi exprim 
convingerea că relațiile de

prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor cunoaște o 
amplificare și dezvoltare multi
laterală în toate domeniile, in 
spiritul înțelegerilor convenite, 
în luna iunie a.c., între tovară
șul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In numele guvernului și po
porului Indiei, precum și in nu
mele meu personal, se arată în 
telegrama primului .ministru al 
acestei țări, Indira Gandhi, vă 
transmit calde felicitări cu pri
lejul Zilei naționale a României. 
Relațiile noastre au cunoscut un 
progres susținut. Fie ca aceste 
relații să continue să se întă
rească și să se diversifice în 
anii viitori.

Primul ministru al Republicii 
Turcia, Turgiit Ozal, subliniază 
în telegrama sa : Cu ocazia ce
lei de-a 40-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Socialiste 
România, doresc să transmit 
Excelenței Voastre, în numele 
guvernului turc și al meu per
sonal, sincerele mele felicitări șl 
cele mai bune urări de prospe
ritate pentru poporul prieten 
al României și să exprim în
crederea că relațiile dintre cele 
două țări vor cunoaște o conti
nuă dezvoltare.

în telegrama transmisă de pri
mul ministru al Japoniei, 
Yasuhiro Nakasone, se spune : 
Cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Socialiste România, îmi 
face deosebită plăcere să vă 
adresez cordiale felicitări si 
urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate poporu
lui român.

Au mai adresat telegrame da 
felicitare : primul ministru al 
Danemarcei, Poul Schlueter ; 
președintele guvernului luxem
burghez, Jacques Santer ; pri
mul ministru al Malayeziei, 
Dato Seri dr. Mahathir Moha
mad ; primul ministru, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
din Algeria, Abdelhamid Brahi
mi ; primul ministru al Regatu
lui Hașemit al Iordaniei, Ahmed 
Obeidat ; primul ministru al Re
publicii Tunisia, Mohamed 
Mzali ; primul ministru al Re
publicii Islamice Iran, Mir 
Hossein Moussavi ; primul mi
nistru al Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane, Maung Maung 
Kha ; primul ministru și minis
trul afacerilor externe al Israe
lului, Yitzhak Shamir ; primul 
ministru al Thailandei, general 
Prem Tinsulanonda ; președin
tele Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Peru, Sandro Mariategui 
Chiappe, — care transmit primu
lui ministru român, guvernului 
și poporului român cele mai 
bune urări de progres și prospe- * 
ritate.

(Agerpnes)



SCÎNTEIA — duminică 2 septembrie 1984 PAGINA 5

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C. AL P.C.R.
pe probiemele agriculturii, 

industriei și activității de partid
(Urmare din pag. I)
păioase in acest an, desprinzîndu-se 
concluzii practice pentru viitor si 
măsuri pentru desfășurarea, in cele 
mai bune condiții, a campaniei de 
recoltări și însămințări din toamnă, 
în vederea realizării unor producții 
sporite in 1985.

Vorbitorii au subliniat ță, învățînd 
din experiența anului agricol 1983— 
1984 și cu deosebire din practica uni
tăților fruntașe, vor acționa cu fer
mitate pentru aplicarea strictă a 
tehnologiilor de cultură prevăzute, 
care garantează obținerea unor re
colte bogate de cereale păioase.

In cursul discuțiilor au fost evi
dențiate măsurile luate pentru buna 
desfășurare a campaniei agricole de 
toamnă, pentru strîngerea și depo
zitarea la timp și fără pierderi a 
producției, pentru livrarea integrală 
a cantităților prevăzute la fondul de 
stat.

A fost reafirmată hotărîrea tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare de a munci 
cu și mai multă dăruire pentru în
făptuirea exemplară a Programului 
national privind realizarea de pro
ducții sigure și stabile, precum și a 
Programului unic de creștere a pro
ducției agricole in gospodăriile 
populației, pentru obținerea de re
colte tot mai mari, pe măsura resur
selor existente și a bazei materiale 
create, sporind prin aceasta aportul 
agriculturii noastre socialiste la pro
gresul general al tării, la ridicarea 
bunăstării întregului popor.

în cadrul analizei problemelor din 
Industrie, investiții și export, parti- 
cipanții au examinat, în mod critic 
și autocritic, rezultatele obținute in 
perioada care a trecut din acest an. 
evidențiind măsurile luate atît pe 
plan central, cit și local, pentru asi
gurarea soluționării problemelor de 
care depinde îndeplinirea integrală a 
sarcinilor pe 1984 și pe întregul cin
cinal.

Adunare festivă cu prilejul apropiatei aniversări 
a 40 de ani de la victoria revoluției socialiste in Bulgaria

Simbătă a avut loc în comuna 
Scornicești, județul Olt, o adunare 
festivă consacrată apropiatei, ani- 
ver.șgji a 40 de ani..de la yjcțprig, rqT„ 
voțuției socialiste in Bulgaria.

Despre semnificația acestui eve
niment au vorbit Constantin Neacșu, 
președintele Consiliului popular al 
comunei Scornicești, și Todor Stoicev, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în 
România. Vorbitorii au reliefat 
realizările obținute de poporul bul
gar în cei 40 de ani care au tre
cut de la victoria revoluției socia- 
iste in Bulgaria. Au fost subliniate, 

totodată, bunele relații de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL TULCEA

La Mahmudia, pe brațul drept al 
Dunării, se află hotelul „Plaur“ de 
categoria I, cu locuri de cazare, un 
restaurant, o braserie și un bar de 
zi. Oaspeții au posibilitatea să 
pescuiască, să facă plimbări cu 
barca pe Dunăre. La Măcin, hotelul 
„Turist" dispune de 24 locuri in 
camere, restaurant, braserie și te
rasă. Hotelul „Albatros" din Ju- 
rilovca este, de asemenea, un a- 
greabil loc de popas, cu camere de 
cazare, un restaurant cu terasă și 
o cofetărie cu laborator propriu. în 
localitatea Smirdan a fost dat în 
folosință hotelul „Dobrogea", cu 37 
locuri de cazare, restaurant și teren 
pentru amplasarea de corturi.

cinema
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.
@ Salutări de 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.
© Buletin de București : TIMPURI 
NOJ (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15.30:
17.45; 20.
© Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră — 15, Evadarea — 17,15; 19,30 :
COTROCENI (49 48 48).
© Cuscrii: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
© Ca-n filme î PACEA (60 30 85) —
15.30; 17.30; 19,30.
© Nemuritorii : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Vorbitorii au relevat succesele în
registrate in realizarea planului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, în îndeplinirea producției fi
zice și marfă și a celei pentru ex
port, in ridicarea calității, în înfăp
tuirea programului de investiții. Con
sfătuirea a evidențiat faptul că rea
lizările puteau fi mai bune dacă in 
fiecare sector, în fiecare întreprin
dere s-ar fi acționat cu întreaga răs
pundere pentru valorificarea deplină 
a posibilităților existente, a potenția
lului uman și material de care dis
pune economia națională.

Participanții la dezbateri au arătat 
că, potrivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se acționează cu 
toată răspunderea pentru recupera
rea rămînerilor în urmă și realiza
rea planului la producția de cărbu
ne, țiței și energie electrică, precum 
și în alte domenii de activitate.

în cadrul consfătuirii au fost evi
dențiate acțiuni întreprinse în ve
derea creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii în toate sectoa
rele, ca factor determinant pentru 
progresul economic al țării, măsu
rile luate pentru ridicarea calității 
și nivelului tehnic al producției.

Un accenț deosebit s-a pus, în 
cursul dezbaterilor, pe realizarea in
tegrală a producției destinate expor
tului, pentru asigurarea unei bune 
valorificări a produselor românești 
pe piața internațională.

în dezbaterea activității în dome
niul investițiilor, participanții s-au 
referit la programele speciale pen
tru recuperarea răminerilor în urmă, 
pentru reducerea duratei de con
strucții, montaj și probe, pentru 
realizarea noilor obiective la terme
nele planificate.

în dezbaterea problemelor activi
tății de partid au fost prezentate in
formări asupra modului cum au fost 
pregătite, în conformitate cu Hotărî
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27 
iunie 1984, cu indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adunările și con

România și Bulgaria, dintre cele 
două partide și popoare, la baza că
rora se află hotărîrile .și înțelegerile 
convenite cu prilejul'îritîlriifjlot din-. " 

‘■''•fre■"fovâfășul Ni'colae'/'Ceâ\jȘdscu, «teJe-ș. 
creta? general al ^Partidului Cotriu- . 
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și .tovarășul To
dor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, care asigură continua dez
voltare a raporturilor bilaterale ro- 
mâno-bulgare. Vorbitorii au înfăți
șat relațiile de prietenie statornicite 
între comuna Scornicești și orașul 
Praveț.

Pentru turiștii care doresc să-și 
petreacă vacanța in județul Tulcea 
sînt amenajate popasurile turistice 
..Portița" — Jurilovca (la confluen
ta lacului Razelm cu Marea Nea
gră). „Pelicanul" — Murighiol (pe 
brațul Sf. Gheorghe), „Doi iepurași" 
(la circa 3 km de Babadag), „Cerbul 
lopătar" (la 4 km de localitatea To- 
pologu, spre Hîrșova), „Căprioara" 
(lingă localitatea Horia, între Măcin 
și ’ Tulcea) și hotelul „Razelm" (pe 
șoseaua națională Tulcea—Constan
ța).

în fotografie : hotelul „Turist" 
din Măcin, județul Tulcea.

0 Probă de microfon : VIITORUL 
(79 71 26) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Acțiunea „Autobuzul*4 : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Șapte băieți și o ștrengărită : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Actorul și sălbaticii : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 19.
0 Mihail, cîine de circ — 9; 11; 13, 
Capcana mercenarilor — 15; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38).
© Ani eroici : GLORIA (47 46 75) — 
19,45.
© Cobra se întoarce : GLORIA — 9; 
11,15; 13 30; 15,30; 17,45; la grădină 
— 20.30.
0 Cineva ca tine : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 10; 12,15.
© Prindeți și neutralizați ; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15: 15,30; 
17,45; 20.
0 Detașament cu misiune specială: 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
0 Cu tine viața e frumoasă : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) - 15; 17; 19.
@ După legile vremii de război ; 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20.
O Insula VVolmi : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,45; 20. 

ferințele pentru dări de seamă și 
alegeri. Au fost relevate sarcini ce 
revin in continuare comitetelor ju
dețene de* partid pentru buna orga
nizare și desfășurare a adunărilor și 
conferințelor pentru dări de seamă 
și alegeri, astfel încît această impor
tantă acțiune premergătoare Con
gresului al XlII-lea al P.C.R. să con
tribuie la întărirea tot mai puternică 
a partidului, la creșterea rolului or
ganelor și organizațiilor de partid în 
conducerea întregii activități politice, 
economice și sociale, la mobilizarea 
tuturor forțelor și energiilor creatoa
re alo poporului pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe anul 1984 și 
pe întregul cincinal, pentru întîmpi- 
narea marelui forum al comuniștilor 
români cu noi și însemnate succese 
în realizarea Programului partidului, 
în edificarea socialismului și comu
nismului în scumpa noastră patrie.

Primit cu multă căldură, cu cele 
mai profunde sentimente de dragos
te și stimă, a luat cuvintul, în în
cheierea lucrărilor consfătuirii, tova
rășul Nico|ae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmărită 
cu viu interes și unanimă aprobare, 
fiind subliniată, în repetate rînduri, 
cu entuziaste și îndelungi aplauze.

Participanții au aclamat cu putere 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general.

însuflețiți de aprecierile și îndem
nurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cei prezenți la consfătuire au expri
mat vibrant hotărîrea milioanelor de 
oameni ai muncii din țara noastră 
de a înfăptui neabătut indicațiile 
secretarului general al partidului, de 
a nu precupeți nici un efort și de a 
acționa cu fermitate revoluționară 
pentru realizarea cu succes a preve
derilor de plan pe 1984 și pe întregul 
cincinal, de a cinsti, cu realizări tot 
mai însemnate, marele eveniment 
din viața partidului și a țării — Con
gresul al XlII-lea al P.C.R.

t V

Cronica zilei
La București au început, simbătă, 

convorbiri economice între o delega
ție a Republicii Socialiste România 
și o delegație a Republicii Coopera
tiste Guyana. .

Cele două delegații, conduse de Ion 
M. Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului român, și Hamilton Green, 
vicepreședinte al republicii, prim vi
ceprim-ministru al guvernului guya- 
nez. analizează căile și posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării economice 
și tehnico-științifice în domenii de 
interes comun, de lărgire și diversi
ficare a schimburilor bilaterale de 
mărfuri pe baze reciproc avantajoase.

*
Sîmbătă s-au încheiat consfătuirile 

cadrelor didactice din învățămîntul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal și 
de maiștri, care au avut loc, timp 
de trei zile, în întreaga țară. în 
consfătuiri — desfășurate sub semnul 
aniversării a 40 de ani de la revo
luția de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă și 
întîmpinării celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului — a fost dez
bătută tema „Preocuparea consiliu
lui județean al educației și învăță- 
mîntului, a organelor colective de 
conducere din grădinițe, școli și licee 
pentru înfăptuirea hotăririlor parti
dului și statului nostru privind creș
terea calității pregătirii pentru mun
că și viață, educarea patriotică, re
voluționară a tinerei generații".

Au fost stabilite o serie de măsuri 
pentru integrarea organică în con
ținutul procesului instructiv-educa- 
tiv a tezelor, aprecierilor și indicați
ilor cuprinse în documentele de 
partid și de stat, în opera tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Au fost analizate, totodată, căile și 
modalitățile de ridicare a nivelului 
științific și prâctic-aplicativ al pre
dării, de utilizare a metodelor mo
derne de instruire și s-au aprobat 
planul de muncă al cercului pedago
gic și orientările pentru activitatea 
cabinetelor și comisiilor metodice din 
unitățile școlare.

Au avut loc, de asemenea, consfă
tuirile județene ale profesorilor care 
predau științele sociale in învățămin- 
tul gimnazial și liceal.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
zilele de 3, 4 și 5 septembrie. In țară: 
Vremea va fi în general frumoasă in 
regiunile din sudul țării, unde cerul 
va fi variabil și izolat va ploua spre 
sfîrșltul intervalului. In celelalte re
giuni vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea și caracter de 
aversă, îndeosebi în a doua parte a 
perioadei. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări trecătoare in 
nordul țării șl la munte, predominînd 
din sectorul vestic. Temperaturile din 
cursul nopților vor îl cuprinse între 8 
și 18 grade, mai coborîte în depresiu
nile intramontane, iar cele din cursul 
zilelor intre 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate în sud. Dimineața, local 
se va produce ceață.

Informații sportive
CICLISM : începe ,,Turul 

României”
Azi începe cea de-a 22-a ediție a 

competiției cicliste „Turul Româ
niei". Prima etapă va purta pluto
nul pe ruta Cîmpulung (start 
la ora 14,00) — Pitești — Zamfirești 
(punct de cățărare de categoria B) — 
Dealul Negru (punct de cățărare de 
categoria B) — Rîmnicu Vilcea, cu 
sosirea pe stadionul „1 Mai", în ju
rul orei 17,00.

La startul competiției, organizată 
de Federația română de ciclism, in 
colaborare cu A.S. Loto—Pronosport 
și ziarul „Sportul", se vor alinia 84 
de rutieri din Grecia, Polonia, Siria, 
Turcia și România, din țara noastră 
fiind înscrise 10 formații, în frunte 
cu echipa reprezentativă alcătuită 
din Mircea Romașcanu, învingător în 
ultimele două ediții. Costică Paras- 
chiv, Valentin Corțstantinescu, Con
stantin Căruțașu, Ionel Gancca și 
Cornel Nicolae.

FOTBAL : Azi, start 
în campionatul diviziei A
Astăzi se desfășoară prima etapă 

a campionatului diviziei A la fotbal, 
în etapa inaugurală sint programate 
următoarele meciuri : Steaua — F.C. 
Argeș ; Dinamo — A.S.A.; Politehni
ca Iași — Chimia; Jiul — F.C. Olt ; 
F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare ; 
F.C. Bihor — Corvinul; Politehnica 
Timișoara — S.C. Bacău ; Gloria 
Buzău — Sportul studențesc ; Uni
versitatea Craiova — Rapid.

Toate partidele vor începe la 
ora 17.

BOX. în Sala sporturilor din Con
stanța se vor desfășura astăzi, cu 
începere de la ora 18,00, finalele ce
lei de-a 13-a ediții a competiției in
ternaționale de box „Mănușa Lito
ralului", la care participă sportivi 
din R.D. Germană, Iugoslavia, Tur
cia și România.

în cea de-a doua gală a semifina
lelor. în cel mai spectaculos meci, la 
categoria semimiilocie. Ilie Dragomir 
(Dinamo) l-a învins la puncte pe 
Marcel Mihalache (Farul Constanța).

Alte rezultate : categoria cocoș : 
Petre Drogeanu (Cimentul Medgidia) 
întrece la puncte pe Vasile Saghin 
(Farul Constanța); Nicolae Ciubotaru 
(Voința București) dispune la puncte 
de Ionel Ripă (I.M.U.G. București) ; 
categoria ușoară : Costel Gheorghe 
(Voința București) cîștigă la puncte 
în fața lui Gheorghe Stoica (Năvo
dari); Mujo Bairovici (Iugoslavia) 
învinge la puncte pe Marian Matache. 
(Metalul București).

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.
0 Cascadorul Hooper : GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
@ Polițist sau delincvent : GRADINA 
MODERN (23 71 01) — 20,45.
0 Legenda călărețului singuratic : 
PARC HOTEL (17 08 53) — 20,45.
0 Cactus Jack : GRADINA TOMIS 
(21 49 46) — 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manța tirzie — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Milionarul sărac — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tuna
se" (15 56 78, grădina Boema) : Va
canță cu... cintec — 19,30; (grădina 
Cărăbuș) : Minispectacol de divertis
ment și film — 19.45.

AM/?£4 ȘARBMOARE NAȚIONALA

A POPORULUI VIETNAMEZ PRIETEN
Tovarășului LE DU AN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam

— HANOI —

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a proclamării in

dependenței — Ziua națională a Republicii Socialiste 
Vietnam, în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Marii Adunări Națio
nale și Guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român, adresăm călduroase felicitări Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Vietnam, Consiliului 
de Stat, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socia
liste Vietnam, dumneavoastră personal, precum și poporu
lui prieten vietnamez.

Poporul român, care în anii grei ai luptei poporului 
frate vietnamez împotriva agresiunii imperialiste i-a acor
dat tot ajutorul pînă la obținerea victoriei, urmărește cu 
interes eforturile pe care le face poporul vietnamez, sub 
conducerea partidului său comunist, în frunte cu tovară

șul Le Duan, pentru dezvoltarea liberă, independentă a 
patriei sale pe plan economic și social.

Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună în 
spiritul înțelegerilor și hotăririlor adoptate cu prilejul în
tîlnirilor la nivel înalt de la București și Hanoi, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și 
țările noastre se vor amplifica în continuare, pe plan po
litic, economic, științific, cultural și în alte domenii, în in
teresul popoarelor român și vietnamez prietene, al cauzei 
generale a socialismului, progresului, cooperării, înțele
gerii și păcii în lume.
'De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresăm 

urarea de a obține noi succese în înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din 
Vietnam, în activitatea pe care o desfășurați pentru edi
ficarea bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru 
realizarea aspirațiilor de pace, progres și bunăstare ale 
poporului prieten vietnamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Poporul vietnamez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 39 de ani de la 
victoria revoluției populare în pa
tria sa, eveniment istoric care, în
cununând lupta îndelungată a ma
selor, sub conducerea comuniștilor, 
în frunte cu neuitatul Ho Si Min, 
pentru înlăturarea dominației colo
niale și a regimului feudal, a des
chis calea făuririi unei vieți noi, 
intr-un Vietnam liber și inde
pendent.

Activitatea de construcție pașni
că a fost însă întreruptă, după cum 
se știe, de intervenția colonialistă 
Și apoi de agresiunea imperialistă, 
poporul vietnamez trebuind să 
treacă din nou, pentru aproape trei 
decenii, la luptă pentru apărarea 
ființei naționale, a patriei, a drep
tului de a-și făuri propriul destin. 
Această luptă eroică și-a găsit o 
strălucită încununare în eliberarea 
deplină a țării în 1975 și proclama
rea, un an mai târziu, a Republicii 
Socialiste Vietnam.

Partidul Comunist din Vietnam 
a elaborat un amplu program. in. 
vederea refacerii țării, lichidării 
dezechilibrelor din economie, trece
rii lă construirea pe întreg terito
riul țării a bazelor tehnico-mâteria- 
le ale socialismului și ridicării ni

în comuna Dor Mărunt, județul 
Călărași, a avut loc simbătă la amia
ză o adunare festivă consacrată ce
lei de-a XXXIX-a aniversări a Zilei 
naționale a R.S. Vietnam. Au luat 
parte reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni ai 
muncii, cooperatori din comună. Au 
fost prezenți membri ai Ambasadei 
R.S. Vietnam la București.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Popa, Erou al Muncii Socia
liste, președintele cooperativei agri
cole de producție „Ho Și Min" din 
localitate.

în cuvintul său. Elena Chiriță, 
secretar al Comitetului județean Că
lărași al P.C.R., a evocat semnificația 
evenimentului aniversat, eroicele

Simbolurile activității constructive
Geologii vietnamezi n-au muncit în 

zadar. Prin stăruitoare eforturi, au 
recuperat chiar o parte din timpul pe 
care nu l-.au putut folosi in vremea 
războiului. Pe hărțile lor figurează 
mii de puncte în toate culorile, in- 
dicînd resursele subsolului descope
rite în ultimul deceniu. Printre cele 
mai recente descoperiri, datînd de 
citeva luni, se află petrolul. Ceea ce 
s-a intuit cu mulți ani în urmă a 
devenit acum certitudine — Vietna
mul dispune de rezerve de țiței și 
poate nu este departe vremea cind 
țara va deveni o mare producătoare 
de „aur negru". Această descoperire 
a completat lista bogățiilor subsolu
lui, care cuprinde minereuri de fier 
și cupru, titan, wolfram și molibden 
și încă multe altele, constituind pre
mise pentru dezvoltarea unor ramuri 
importante ale industriei. Pînă și ză
cămintele de cărbune, valorificate de 
multe decenii in nordul țării, s-au 
dovedit mai mari decît se știa pină 
recent. Un asemenea bazin, dispu- 
nînd de mai multe miliarde de tone 
de antracit, a fost localizat între lo
calitățile Pha Lai și Ke Bao. O se
rie de mine din acest bazin au și în
ceput să producă. Principalul lor 
destinatar este marea termocentrală 
ridicată in imediata apropiere.

Termocentrala își decupează silue
ta in peisajul pitoresc format de 
cimpiile întinse, de un verde dens, 
și străbătute de fluviul Thai Binh, 
ale cărui ape cafenii lasă la distan
ță impresia unei șosele proaspăt as
faltate. Multiplele cerințe pe care 
este menită să le satisfacă înscriu 
centrala printre cele mai importan
te obiective ale țării. Ea va alimenta 
fabricile din zonă și va asigu
ra stabilitatea irigării cîmpiilor. 
Concomitent, de această importantă 
sursă de electricitate depinde con
struirea unui și mai puternic obiec
tiv energetic, hidrocentrala de pe 
Fluviul Negru. în sfîrșit, vor putea 
fi electrificate numeroasele sate din 
regiune.

Abia trecuse un an de la începutul 
lucrărilor și in vasta cîmpie a luat 
ființă un complex de construcții. 
Orășelul Pha Lai. de la care și-a 
■împrumutat numele termocentrala, a 
fost mutat intr-o altă zonă, s-a con
struit o așezare pentru constructori, 
s-au așezat primii kilometri de cale 

velului de trai al poporului. In în
făptuirea acestor obiective, concre
tizate și îmbogățite de Congresul 
al V-lea al P.C. din Vietnam, des
fășurat în primăvara anului trecut-, 
au fost obținute o serie de realizări.

Astfel, au fost reconstruite nu
meroase întreprinderi industriale, 
s-a trecut la construirea altora noi, 
îndeosebi în domeniul energetic. 
Explorarea subsolului țării a evi
dențiat existenta unor mari și va
riate bogății — premise pentru 
crearea și dezvoltarea a numeroase 
ramuri industriale. In domeniul a- 
griculturii, paralel cu cooperativi
zarea satelor în Sud, au fost extin
se suprafețele cultivabile, s-a obți
nut creșterea producției de orez. 
Realizări însemnate se înregistrea
ză în activitatea științifică, axată 
asupra valorificării cit mai eficien
te a resurselor naționale. S-a ex
tins puternic învățămîntul de toate 
gradele.

Poporul român se bucură sincer 
de realizările poporului vietnamez 
în construcția pașnică. Este bine 
cunoscut că partidul și statul nos- 

' tril ‘ și-au manifestat constant soli
daritatea militantă cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez împotriva 
asupririi coloniale, a agresiunii, a-

ADUNARE FESTIVĂ
lupte ale poporului vietnamez pentru 
eliberarea și reunificarea patriei sale. 
Au fost subliniate relațiile trainice 
de prietenie, colaborare și solidarita
te dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Vietnam, 
relevindu-se rolul determinant al în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Le Duan, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Viet
nam, care au dat un puternic impuls 
intensificării raporturilor <le coopera
re româno-vietnameză pe multiple 
planuri.

A luat apoi cuvintul Pham Duy 

ferată. în bătaia soarelui tropical, 
inginerii, tehnicienii, brigadierii au 
muncit cu pasiune la construirea 
fundamentului, apoi a corpului cen
tral ce se ridica văzînd cu ochii. Si 
totuși, cerințele economiei naționale 
presau tot mai mult, soliciting gră
birea ritmului. Oamenii se calificau 
„din mers", pînă cind colectivul a 
ajuns la 2 000 de constructori, de zeci 
de profesii. Și iată că primul bloc, 
avînd o putere de 110 MW, a intrat 
in funcțiune. Zecile de milioane de 
kilowați.-ore produse au îmbunătățit 
substanțial aprovizionarea cu ener
gie a Hanoiului, a întreprinderilor 
industriale, sistemelor de irigații, 
minelor de cărbuni și șantierelor.

Succesul obținut la Pha Lai a fost 
întîmpinat sărbătorește în întreg 
Vietnamul, deoarece energia marii 
termocentrale a proiectat mai clar și 
a făcut mâi perceptibile perspective
le dezvoltării economice a tării. Se 
apropie de sfîrșit montarea celui 
de-al doilea bloc, iar odată cu co
nectarea la rețea a celui de-al trei
lea, în partea de nord a tării va fi 
înlăturat deficitul de energie elec
trică. Pe scară largă se desfășoară 
de-acum pregătirile în vederea elec
trificării satelor într-o întreagă pro
vincie.

La mare distantă de Pha Lai, pe 
rîul Dongai, din sudul țării, se con
struiește hidrocentrala „Chian". De 
asemenea, sînt în construcție mai 
multe hidrocentrale mici, mai ales in 
centrul Vietnamului, pentru care in
dustria produce turbine de 1 000 de 
kW și sub această capacitate, sufi
ciente insă pentru a valorifica re
sursele energetice locale, mai ales 
pentru cerințele agriculturii. în preo
cuparea pentru sporirea surselor de 
energie se extinde folosirea instala
țiilor cu biogaz și eoliene.

La ordinea zilei se află de-acum 
sarcini pe termen mai lung. Specia
liștii au elaborat schema dezvoltării 
energeticii Vietnamului pînă la sfîr- 
șitul actualului deceniu și într-o 
perspectivă mai îndepărtată. Se fac 
pregătiri pentru construirea liniilor 
de înaltă tensiune, a celor aproape 20 
de stații de transformare, a dispece
ratului central. Dezvoltarea produc
ției de energie este condiția princi
pală a valorificării pe scară largă a 
bogățiilor naționale, și asigurarea 
progresului general al tării.

cordîndu-i întregul sprijin — mate
rial, politic și moral, pînă la dobin- 
direa victoriei.

Relațiile româțio-vietnameze au 
cunoscut o continuă dezvoltare, pe 
baza înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor, de la București 
și Hanoi, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele 
România, și 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Vietnam. în 

secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
tovarășul Le Duan,

spiritul acestor înțelegeri, in cadrul 
recentelor întîlniri româno-vietna-
meze la diferite niveluri a fost ex
primată dorința reciprocă de a ex
tinde in continuare colaborarea 
dintre cele două țări in domeniile 
politic, economic, tehnico-științific 
și cultural, în folosul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Cu prilejul celei de-a 39-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
in Vietnam, poporul român adre
sează poporului vietnamez prieten 
calde felicitări și urarea de a obți
ne succese cit mai mari in efortu
rile pentru dezvoltbrifii"dtfonomico- 
sgcială, pentru creșterea avuției na
ționale, pentru construirea socialis
mului in patria sa.

i-

Toan, ambasadorul R.S. Vietnam la 
București, care a evidențiat succese
le poporului vietnamez în înfăptuirea 
hotăririlor celui de-al V-lea Congres 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
în construirea vieții sale noi. Refe- 
rindu-se la prietenia tradițională ro
mâno-vietnameză. vorbitorul a mul
țumit pentru sprijinul prețios pe 
care partidul, guvernul și poporul 
român l-au acordat și îl acordă po
porului vietnamez în lupta sa pen
tru eliberare, pentru construcția so
cialismului. Ambasadorul a relevat 
însemnătatea întîlnirilor la nivel înalt 
româno-vietnameze în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

în încheiere, formații artistice de 
amatori ale căminului cultural din 
comună au prezentat un ■ spectacol.

Acelorași țeluri le sînt consacrate 
preocupările pentru creșterea efi
cientei activității in portul Haifong, 
Construit cu un secol în urmă, por
tul a jucat un rol important în via
ța economică a tării abia după alun
garea colonialiștilor de pe pămintul 
vietnamez, în 1955. Atunci a început 
o amplă activitate de reconstrucție, 
s-au ridicat dane, depozite, au 
fost pregătite cadre calificate, astfel 
că după un deceniu Haifongul deve
nise un port modern. Războiul care 
a urmat însă a produs mari distru
geri. Activitatea de reconstrucție a 
fost luată de la capăt, ridieîndu-se 
14 dane, dotate cu zeci de macarale 
puternice, care permit docherilor să 
manevreze milioane de tone de măr
furi. Cu colectivul său de 8 000 de 
oameni, portul a devenit una din i 
verigile importante ale economiei 
țării.

Prin dimensiunile sale atrage de 
departe privirile un complex de clă
diri ce domină o întinsă zonă a Hai- 
fongului. Este un adevărat simbol 
al prieteniei dintre popoarele viet
namez și român. într-adevăr, fabri
ca de ciment din Haifong, cea mai 
importantă de acest fel din Vietnam, 
a fost construită cu . decenii în urmă 
cu ajutorul României, ca expresie a 
solidarității poporului nostru cu lup
ta poporului vietnamez pentru dez
voltarea economică a țării, pentru 
construirea socialismului. Multe din 
construcțiile realizate de atunci în 
Vietnam încorporează producția a- 
cestei întreprinderi.

După reunificarea tării și anga
jarea ei cu forte sporite în opera 
constructivă, rolul întreprinderii a 
crescut și mai mult. Și iată că, din 
nou cu ajutorul României, aici au 
fost înlăturate distrugerile pricinui
te de război, înlocuite instalațiile, 
capacitatea fabricii crescînd sub
stanțial. Din producția ei se toar
nă fundații pentru întreprinderi, di
guri și poduri, șosele, colectivul de 
5 000 de oameni al întreprinderii a- 
vind un rol de cea mai mare însem
nătate în reconstrucția și dezvoltarea 
economică a tării. Și aceasta deoa
rece produce materialul cel mai frec
vent folosit azi în satele și orașele 
Vietnamului : cimentul — simbol al 
activității constructive.

Aî. CAMPEANU

PROGRAMUL 1
8.30 Televacanță școlară. Itinerare li

terare
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00-Viața--satului (partiâl eolor) 
.: .11,15 Muzica, pentru toți
•' 11,45 L,urn^a. c.eopiilor 9 rTelefiJmpteca ■ 

ele " ghiozdan (color). „Rachetă
1 * 1 'Scenariul și 'regia Cîstiăriă ■

Nicolae. Producție a Studioului de 
film TV. Episodul 3

13,00 Telex
13,05 Album duminical. Din sumar î 

muzică și umor, desene animate, 
momente poetice șl coregrafice, 
rubrica „Secvența telespectatoru- 
lui“

16.25 Imagini din Republica Socialistă 
Vietnam

16.40 Micul ecran pentru cei mici (co
lor). Copiii lumii doresc pacea ! 
Partea a II-a

17,00 Teles port. Fotbal : Universitatea 
Craiova — Rapid București

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Cîntarea României
19.55 Film artistic : „între cele două 

curente de apă“. Producție a stu
diourilor vietnameze. Premieră 
TV. Regia : Lam San

21.25 Caleidoscop muzical (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
9.00 Formații artistice în Festivalul na

țional „Cîntarea României0
9.30 Viața culturală
9,50 Teleenciclopedia

10.15 Muzica ?... nimic mai simplu !
11.30 Din țările socialiste
11.55 Salonul TV al artelor plastice. 

Arta anilor eroici (III)
12.40 Viața economică
13,10 Panoramic liric
14,00 Din marea carte a patriei. Obi

ceiuri de muncă transmise tine
rilor

14.25 Melodii populare românești
14.45 Din lumea științei
15.15 Patru decenii de muzică româ

nească
16,05 Ecran de vacanță. Desene animate
16.30 Universul femeilor
17,00 Serată muzicală TV. Beethovenia

nă (IV)
18.45 Țara întreagă întîmpină Congre

sul al X-iIl-lea al Partidului Comu
nist Român

19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de muzică românească. Paul 

Constantinescu și folclorul națio
nal

20.30 Generația deceniului patru al li
bertății noastre

20.50 Selecțiuni din Festivalul de jaz — 
Costinești, 1984

21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Țară de dor — muzică și versuri 

patriotice
20.55 Din marea carte a patriei. Voca

ția constructivă a poporului nos
tru

21.15 Tezaur folcloric (color)
21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Orizont tehnico-științific. 40 de ani 

de Istorie nouă
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

0 Piankc : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17.30: 19,30.
© Locotenent Cristina : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 Călăreții de dimineață : MUNCA 
(21 50 97) — 15.30: 19.
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 lună: 
CAPITOL (16 29 17) — 8,45: 11 ; 13,15; 
15,30; 17,45; 19.45, la’grădină — 20,30. 
0 Roiul: FESTIVAL (15 63 84) — 9: 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
O 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, 1*1
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.
0 Martorul știe mai mult : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11.15; 13.30: 
15,45; 18; 20.
0 Omul și fiara : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12: 16; 19. ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 16; 19. la grădină — 20,30.
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România, președintele Nicolae Ceaușescu * Manifestări consacrate

desfășoară o prodigioasă activitate 
consacrată edificării noii orînduiri,

marii sărbători naționale
a poporului român

'1

*

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SAN MARINO

soluționării problemelor fundamentale 
ale contemporaneității

• AMPLI RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI DE PE TOATE MERIDIANELE
Presa de peste hotare consacră in continuare spații largi realizărilor 

obținute de România socialistă in dezvoltarea sa in toate domeniile de 
activitate, evidențiază coordonatele majore ale politicii interne și externe 
a țării noastre. Șe relevă activitatea prodigioasă, cu profundă rezonanță 
internațională, a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dedicată implinirii nobilelor idealuri ale socialismului 
și comunismului pe pămintul patriei, apărării dreptului popoarelor la pace, 
existență liberă și demnă, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

In același timp, mijloacele de informare in masă din diferite țări 
continuă să se facă ecoul măreței sărbători a României socialiste - cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

în articolul „Orientare constantă. 
Poporul român își serbează Ziua 
națională", publicat în cotidianul 
„RUDE PRAVO", sub semnătura 
lui Ladislav Gerle, membru al C.C. 
al P.C.C.. vicepreședinte al Guver
nului R.S.C., se subliniază că, prin 
înfăptuirea actului revoluționar de 
lâ 23 August 1944, România s-a an
gajat în războiul împotriva Germa
niei hitleriste, toate forțele ei pro
gresiste s-au coalizat într-un front 
național unitar, condus de Partidul 
Comunist Român, și a început un 
proces complex de transformări de
mocratice care a dus la edificarea 
socialismului.

într-o perioadă istorică scurtă, 
poporul român, condus de partidul 
comunist — se arată în articol — ă 
înfăptuit prefaceri sociale substan
țiale în toate domeniile vieții soci
ale, demonstrînd 
astfel convingător 
forța, viabilitatea 
și superioritatea 
orînduirii socia
liste.

în ,ultimele pa
tru decenii, Româ
nia nu numai că 
a depășit înapo
ierea în care se 
afla, dar și-a dez
voltat puternic 
producția industrială și agricolă, 
devenind un stat socialist indus- 
trial-agrar cu o industrie modernă 
și avansată șl cu o agricultură

I
 prosperă..............

Ritmul rapid de dezvoltare in
dustrială dovedește capacitatea 
creatoare a oamenilor munții ro
mâni și hotărîrea lor de a realiza 
obiectivele Congresului al XII-lea 
al P.C.R., pentru a crea astfel con
dițiile corespunzătoare creșterii 
permanente a nivelului de trai ma
terial și spiritual al populației.

I
Evidențiindu-se că, în prezent, 
construcția socialistă din România 
și Cehoslovacia creează condițiile 
pentru adîncirea permanentă și 
dezvoltarea raporturilor și colabo
rării multilaterale cehoslovaco-ro- 

mâne, în articol se arată că la baza 
acestor raporturi se află contactele 
Și colaborarea pe linie politică, mai 
ales întâlnirile reciproce dintre con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări, tovarășii Gustav Hu- 
sak și Nicolae Ceaușescu. Convor
birile și concluziile adoptate în ca
drul acestor întâlniri constituie in 
permanență noi imbolduri pentru 
adîncirea prieteniei dintre cele două 
țări, pentru dezvoltarea raporturilor 
și cooperării în toate domeniile 
vieții sociale și permit schimburi 
de păreri în problemele principale 
ale lumii contemporane.

Poporul cehoslovac — se arată 
în încheierea articolului — felicită 
poporul român pentru rezultatele 
obținute în edificarea socialismu
lui si îi urează, cu prilejul acestei 
aniversări, multe alte succese în 
dezvoltarea socialistă. Totodată, își 
exprimă hotărîrea de a adînci pe 
mai departe prietenia cehoslovaco- 
română si colaborarea multilatera
lă. de a întări unitatea si coeziu
nea tuturor țărilor socialiste în 
lupta pentru pace si progres social 
în lume.

„JORNAL DO ANGOLA" a reluat 
pasaje largi din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Sesiu
nea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și 

I Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste 
consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului revoluțio
nar de la 23 August 1944. Este evi
dențiată în mod deosebit subli
nierea secretarului general al parti
dului nostru, potrivit căreia, de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. România a parcurs 
mai multe etape, transformîndu-se 
dintr-o tară agrară, slab dezvoltată, 
într-un stat industrial-agrar cu o 
industrie puternică și cu o agricul- 

j tură socialistă, modernă. în plină 
dezvoltare.

Totodată, sînt reliefate pasajele 
în care se arată că P.C.R. are largi 
relații de cooperare cu toate parti
dele comuniste și muncitorești din 
lume, acționează consecvent pentru 
realizarea unei unităti noi bazate 
pe egalitate și respect al dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora pro
pria linie politică.

Articolul este însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Cotidianul japonez „MAINICHI 
DAILY NEWS" a consacrat o pa
gină celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiim-' 
perialistă din România. Sub titlul 
„Diplomație pozitivă, bazată pe 
principiile păcii", ziarul a publicat 
un amplu articol, reliefînd carac
terul independent, deschis si paș
nic al politicii românești, neobosita 
si fructuoasa activitate pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o des
fășoară consecvent pentru instau
rarea păcii, pentru dezarmare.

„Sub conducerea președintelui 
\ Nicolae Ceaușescu, România are

în relațiile internaționale o linie 
remarcabilă, unică".

„în special — arată cotidianul 
nipon — după instalarea rachete
lor americane în Europa. România 
si-a intensificat eforturile susținu
te pentru a determina S.U.A. și 
U.R.S.S. să reia negocierile pri
vind dezarmarea nucleară si dezar
marea generală ca scop final. 
România consideră dezarmarea ca 
un imperativ al progresului si 
existentei umane".

In continuarea relatărilor consa
crate actului revoluționar din 
August 1944. săptămînalul spaniol 
..MUNDO OBRERO" evidențiază 
coordonatele majore ale politicii 
externe românești. subliniind : 
„Politica externă românească este 
apreciată pentru profundul său 
umanism revoluționar, pentru afir

® 40 de ani de profunde și înnoitoare transformări 
economico-sociale © Un permanent și rodnic dialog 
internațional @ Strălucite contribuții la făurirea unei 

lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră

marea dreptului fundamental al 
popoarelor la viată, a dreptului de 
ă trăi în pace. Această politică de 
principiu este realizată printr-o 
serie de acțiuni concrete. „în do
meniul. dezarmării — arată ziarul
— domeniu de importantă cardi
nală pentru prezentul și viitorul 
umanității. România dorește să 
constituie un exemplu reducîn- 
du-si unilateral. în ultimii ani. 
cheltuielile militare". „Este de 
subliniat — se arată mai departe
— rolul fundamental al președin
telui Nicolae Ceaușescu în inițierea 
acestor propuneri prin care se do
rește promovarea soluționării tu
turor conflictelor exclusiv pe calea 
negocierilor".

Relevînd ecoul amplu al convor
birilor de la București dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Li Xiannian, agenția „CHINA 
NOUA" a reluat, in relatarea sa, 
aprecierea care relevă atenția deo
sebită pe care tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Li Xiannian au 
acordat-o, în cadrul convorbirilor, 
problemelor privind înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa, 
subliniind totodată importanța 
aprecierilor cu privire la necesita
tea de a se acționa cu toată răspun
derea pentru oprirea amplasării 
rachetelor americane și a contramă- 
surilor sovietice, pentru reluarea 
negocierilor dintre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite, în vederea 
realizării unui acord priyind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și apoi a, tuturor armelor 
nucleare de pe continentul euro
pean. Agenția „China Nouă" subli
niază în continuare : Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dat o deosebită apreciere convorbi
rilor încununate de succes dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele chinez Li Xiannian. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și-a exprimat aprobarea 
deplină față de rezultatele rodnice 
ale convorbirilor la nivel înalt și a 
arătat că ele reprezintă o nouă con
tribuție de seamă la întărirea prie
teniei și conlucrării dintre cele 
două partide și state, la cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

în cadrul convorbirilor oficiale 
dintre p r e ș e d i n t e'l e Nicolae 
Ceaușescu și președintele Li 
Xiannian, a fost relevată situa
ția. gravă care s-a creat în Europa 
ca urmare a amplasării rachetelor 
nucleare americane și a trecerii la 
aplicarea contramăsurilor nucleare 
de către Uniunea Sovietică — se 
arată într-o relatare a agenției 
iugoslave „TANIUG". Cei doi șefi 
de stat au fost unanimi în apre
cierea că trebuie făcut totul în ve
derea realizării unui acord sovieto- 
american.

Agenția iugoslavă se referă, de 
asemenea, la sublinierea, în cadrul 
convorbirilor, a importanței lichidă
rii subdezvoltării, eliminării decala
jelor dintre țările sărace și cele bo
gate, convenirii unor soluții gene
rale cu privire la datoria externă a 
țărilor în curs de dezvoltare, la 
limitarea dobinzilor, restructurarea 
sistemului financiar bancar mon-, 
dial, pentru așezarea relațiilor din
tre state pe baze echitabile, pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li 
Xiannian, continuă agenția, au 
subliniat cu satisfacție că pozițiile 
României și Chinei sînt identice 
sau foarte apropiate în ceea ce pri
vește căile și modalitățile de solu
ționare a principalelor probleme 
internaționale.

în cursul convorbirilor oficiale, 
cei doi președinți au subliniat că 
se impune să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, pentru 
apărarea dreptului fundamental al

oamenilor, al popoarelor la viață, 
la existență liberă și demnă, la 
pace — se arată in relatarea agen
ției „ASSOCIATED PRESS". A fost, 
totodată, relevată însemnătatea res
pectării neabătute, în raporturile 
dintre state, a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării la forță și 
la amenințarea cu forța.

Conducătorul chinez a salutat 
principiile care guvernează politica 
externă românească și eforturile 
depuse de România pe plan inter
national în vederea dezarmării și 
securității — se arată în relatarea 
agenției ,.REUTER", precizîndu-se: 
în problema rachetelor nucleare 
cu rază meclie de aoțiune, a spus 
Li Xiannian, poziția noastră este 
identică cu cea a României. Consi
derăm că S.U.A. și U.R.S.S. trebuie 
să oprească amplasarea noilor arme 
nucleare în Europa și în alte re
giuni, să reia tratativele și să ajun
gă la un acord în vederea redu
cerii substanțiale a armelor nu
cleare.

în cursul ultimei runde de con
vorbiri oficiale, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Li 
Xiannian s-au pronunțat din nou 
pentru reluarea negocierilor ameri- 
cano-sovietice privind eurorachete- 
le. Cei doi președinți au relevat, 
de asemenea, situația gravă creată 

în Europa prin 
amplasarea rache
telor americane 
și aplicarea con
tramăsurilor so
vietice.

La rîndul său, 
agenția UNITED 
PRESS INTER
NATIONAL, a 
precizat că pre
ședinții Nicolae 
Ceaușescu și Li 

Xiannian au cerut Statelor Unite 
și Uniunii Sovietice să oprească 
amplasarea de noi rachete nucle.are 
cu rază medie de acțiune și să reia 
convorbirile asupra reducerii ar
mamentelor.

Ziarul turc de limbă engleză 
„DAILY NEWS" a publicat un ar
ticol, încadrînd portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care in
formează despre noul dialog româ- 
no-chinez la nivel înalt de la Bucu
rești.

Cei doi președinți — relevă zia
rul — au subliniat că se impune să 
se acționeze cu toată hotărîrea pen
tru trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, pentru apărarea drep
tului fundamental al oamenilor, al 
popoarelor la viață, la existență li
beră și demnă, la pace.

în Liban, cotidianul „LE RE- 
VEIL" a consacrat o pagină sem
nificațiilor actului revoluționar de 
la 23 August 1944. reliefînd impor
tanța acestuia pentru dezvoltarea 
viitoare a României socialiste. Ar
ticolul. încadrînd fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. pre
zintă drumul parcurs de România, 
succesele deosebite obținute de 
tara noastră în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială în cei 40 de ani de 
la eliberare, în special în ultimele 
două decenii, de cind în fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la politica externă 
promovată de țara noastră, „Le 
Reveil" subliniază că „România 
acționează pe planul relațiilor in
ternaționale pentru colaborare și 
cooperare, pace si securitate inter
națională. România participă activ 
la viata internațională, dezvoltă 
raporturi de colaborare si coope
rare cu alte state, contribuie la 
reglementarea constructivă a pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane. la eforturile consacrate 
păcii și destinderii, consolidării în
crederii și securității internaționale".

TELEVIZIUNEA ITALIANA a 
transmis, în cadrul programului 
Tg-1, o emisiune consacrată actu
lui istoric de la 23 August 1944, 
precum și poziției țării noastre față 
de unele probleme majore ale vie
ții internaționale. Evocindu-se sem
nificația evenimentelor din August 
1944, s-a evidențiat contribuția ar
matei române la eliberarea altor 
popoare europene, pînă la victoria 
finală asupra fascismului.

Referitor la activitatea externă a 
țării noastre, s-a remarcat rolul ac
tiv al României, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu în apărarea 
păcii și securității popoarelor.

TELEVIZIUNEA ZIMBABWEA- 
NA a transmis o emisiune specială 
dedicată României, in cadrul căreia 
a fost prezentat un amplu reportaj 
filmat de la recentele festivități ce 
au avut loc in Capitala țării noas
tre cu prilejul marii sărbători na
ționale a poporului român.

Emisiunea, realizată de reporterii 
Radioteleviziunii zimbabweene care 
l-au însoțit la festivitățile de la 
București pe președintele Republi
cii Zimbabwe, Canaan Sodindo 
Banana, a reliefat primirea de că
tre președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a șefului statului Zim
babwean, evidențiind bunele relații 
dintre România și Zimbabwe, din
tre popoarele celor două țări.

Au fost prezentate pe larg aspec
te de la parada militară și marea 
demonstrație a oamenilor muncii de 
la București, evidențiindu-se entu
ziasmul și atmosfera sărbătorească, 
manifestările de caldă prețuire și 
atașament ale poporului față de 
orinduirea socialistă, de partid, față 
de conducătorul partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

SOFIA — La Sofia, în Sala de 
expoziții a Comitetului luptătorilor 
antifasciști, a fost inaugurată expo
ziția de fotografii „România 1944— 
1984. 40 de ani de glorioase înfăp
tuiri". La vernisaj au luat parte 

, Georghi Stoianov și Peter Nicikov, 
/ adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
1 P.C. Bulgar, Maria Zaharieva, ad- 
l junct al ministrului afacerilor ex- 
; terne, acad. Sava Ganovski, pre- 
ț ședințele Asociației de prietenie 
i bulgaro-română, alte persoane ofi- 
1 dale.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-au subliniat succesele do- 
bîndite de țara noastră în cei 40 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România, rela
țiile tradiționale de prietenie care 
leagă popoarele român și bulgar, 
rolul hotăritor al întilnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt româno- 
bulgafe pentru dezvoltarea colabo
rării dintre cele 
poare.

HANOI — în 
rilor organizate 
pentru marcarea 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, la Hanoi a fost 
deschisă expoziția de fotografii 
„România — 40 de ani de glorioase 
înfăptuiri".

. A fost inaugurată, de asemenea, 
ț o expoziție de carte românească. 
1 Locul central în expoziție îl 
1 ocupă operele tovarășului Nicolae 
l Ceaușescu, secretar general al 
? Partidului Comunist Român, pre- 
\ ședințele Republicii Socialiste 
1 România, și. lucrările tovarășei 

. ’ academician doctor inginer Elena 
ț Ceaușescu.

1 statul indian Bihar, a avut loc o 
1 manifestare festivă dedicată Zilei

1 zației luptătorilor pentru libertate 
' din întreaga Indie. Cu acest prilej 
l s-a relevat contribuția eminentă

două țări și po-

cadrul manifestă- 
in R.S. Vietnam 
celei de-a 40-a

DELHI — în orașul Patna, din

naționale a României, organizată 
sub auspiciile Asociației de priete
nie India — România și Organi-

a conducătorului partidului 
statului român,
Ceaușescu, la eforturile de menți
nere și consolidare a păcii și cola
borării internaționale. S-a expri
mat, totodată, dorința ca relațiile . 
de strinsă prietenie dintre India și i 
România să se dezvolte și diverși- ’ 
fice pe mai departe, spre binele și ț 

ambelor țări și po-

DAMASC — La Damasc a avut J 
loc o adunare festivă organizată )

?i 
tovarășul Nicolae 

‘irturile de menți-

Excelențelor Lor
Doamnei GLORIANA RANOCCHINI 
și Domnului GIORGIO CRESCENTINI

Căpitani Regenți ai Republicii San Marino
SAN MARINO

în interesul 
poare.

sub auspiciile Asociației de priete- i 
nie Siria — România și ambasadei > 
române, la care a luat cuvîntul l 
Michel Richan, vicepreședinte al ) 
Federației generale a sindicatelor i 
muncitorilor din Siria, vicepre- ' 
ședințe al asociației. \

KUALA LUMPUR — La Univer- ț 
sitatea națională din Malayezia s-a 
desfășurat un seminar cu tema „Po
litica externă a României". Au fost 
prezentate inițiativele și acțiunile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru pace și dezarmare, pentru so
luționarea echitabilă ă problemelor 
subdezvoltării, precum și . pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate țări
le, indiferent de orinduirea lor so
cială și economică, realizările obți
nute de poporul român în ultimele 
patru decenii, coordonatele politicii 
externe a țării noastre, precum și 
evoluția ascendentă a relațiilor de 

dintrecolaborare și prietenie 
România și Malayezia.

TOKIO — Comitetul japonez al 
orașelor înfrățite Yokohama — Con
stanța a organizat, la Yokohama, o 
adunare consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de elibera
re socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă de la. 23 August 
1944.

A fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de carte românească, la 
loc de frunte aflîndu-se volume din 
gîndirea social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, lucrări ști
ințifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

(Agerpres)

Adunare festivă la Hanoi

cu prilejul sărbătorii naționale a R. S. Vietnam
HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc adunarea festivă a repre
zentanților oamenilor muncii din ca
pitala R.S. Vietnam, consacrată ce
lei de-a 39-a aniversări a procla
mării independentei — sărbătoarea 
națională a Republicii Socialiste Viet
nam. Au participat Truong Chinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam, președintele

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii San Marino, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru poporul sanmarinez 
prieten.

îmi exprim _ convingerea că raporturile româno-sanmarineze se vor dez
volta continuu, in interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Pe turnurile vechi
lor fortărețe și edificii 
din San Marino vor fi 
arborate miine steagu
rile naționale alb-al- 
bastru. Ele marchează 
adăugarea a încă unui 
an la vîrsta celei mai 
vechi republici euro
pene și din lume, fon
dată, potrivit legendei, 
în anul 301, în centrul 
Peninsulei Italice, de 
către cioplitorul în 
piatră Marino. Micul 
stat (61 kmp și peste 
20 000 de locuitori) 
și-a păstrat neatîrna- 
rea de-a lungul a 17 
secole de existență, 
ceea ce i-a atras și 
denumirea de „stîncă 
a libertății". Bastioa
nele vechii cetăți stau 
și acum mărturie cu
rajului și devotamen
tului cu care sanmari- 
nezii au luptat pentru 
ca înscrisul de pe ste
ma țării lor — „Liber- 
tas perpetua" (liberta
te veșnică) — să re
flecte o realitate trai

nică. Sistemul politic- 
administrativ, durînd 
de peste șapte secole, 
este în felul său unic 
în lume, șefii statului 
—cei doi' căpitani re
genți — fiind aleși din 
rindul deputâților pe 
o durată de șase luni.

Principala ocupație 
a sanmarinezilor o re
prezenta agricultura. 
La aceasta s-au adău
gat, îndeosebi în ulti
mul deceniu, diferite 
fabrici de ciment, în
treprinderi textile și 
alimentare, artizanat. 
Cu un peisaj pitoresc, 
de un farmec deose
bit, San Marino își 
asigură o mare parte 
a veniturilor din tu
rism, numărul turiști
lor străini ridicîndu-se 
la peste trei milioane 
anual.

Vocația de pace și 
libertate a sanmarine
zilor se exprimă prin 
raporturile de priete
nie întreținute cu nu
meroase țări ale lumii,

prin participarea acti
vă la eforturile pen
tru edificarea secu
rității pe continentul 
european. Așa cum 
este cunoscut, între 
România și San Mari
no s-au statornicit re
lații de prietenie și 
colaborare, bazate pe 
stimă și respect re
ciproc. O contribuție 
de cea mai mare im
portanță la impulsio
narea pe multiple 
planuri a raporturilor 
dintre cele două țări 
au avut-o contactele 
la nivel înalt, convor
birile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și căpitanii regenți ai 
Republicii San Marino, 
care au pus în evi
dență de fiecare dată 
dorința comună de a 
extinde și diversifica 
în continuare coope
rarea bilaterală,- con
lucrarea pe plan in
ternațional, în folosul 
reciproc, spre binele 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI QATAR

Consiliului de Stat, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți conducă
tori ai R.S. Vietnam.

To Huu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a, evocat semnificația eveni
mentului de' la 2 Septembrie.

Conferința pentru dezarmare de la Geneva
Sesiunea pe anul 1934 s-a încheiat fără rezultate concrete 

în domeniul opririi cursei înarmărilor
GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge

neva au luat sfîrșit lucrările sesiunii 
pe. anul 1984 a Conferinței pentru 
dezarmare. Sesiunea a fost puternic 
marcată de conjunctura internațio
nală, caracterizată de încordarea deo
sebit de gravă prin care trece ome
nirea, ca urmare a intensificării po
liticii de menținere și de reîmpărțire 
â zonelor de influență, a politicii de 
forță și de amenințare cu forța, a 
accelerării deosebite a cursei înar
mărilor și, în special, a înarmărilor 
nucleare.

Obținerea unor progrese pe calea . 
negocierii unui acord de scoatere în 
afara legii și de eliminare din arse
nalele tuturor statelor a armelor chi
mice nu poate suplini lipsa oricăror 
rezultate concrete în domeniul-cheie 
de care depinde existența civilizației 
umane, a însesi vieții pe planeta 
noastră, și anume oprirea cursei 
înarmărilor nucleare, trecerea la 
dezarmare nucleară. A fost adoptat 
un raport ce va fi prezentat la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
din toamna acestui an.

Participînd la lucrările sesiunii pe 
anul 1984 a conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva, delegația

țării noastre a promovat pe larg — 
în conformitate cu mandatul ce i-a 
fost încredințat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. — con
cepția realistă și argumentată a 
României, inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu în legătură cu ne
cesitatea apărării dreptului suprem 
al oamenilor, al popoarelor la exis
tență, la viață, la libertate, la pace.

în calitate de președinte al confe
rinței, în cursul lunii martie 1984, 
delegația română a acționat, ca și pe 
întreg parcursul sesiunii, cu fermi
tate și consecvență pentru concentra
rea activității conferinței spre dia
log, spre elaborarea și negocierea 
unor texte concrete de acorduri, pen
tru asigurarea participării în condiții 
de deplină egalitate a celor 40 de 
state ce iau parte la conferință, po
sesoare sau neposesoare de arme 
nucleare, la adoptarea deciziilor aces
tui organism. în numeroasele sale 
intervenții în plenara conferinței, în 
reuniunile comitetelor speciale crea
te pe diferite teme, în cadrul consul
tărilor neoficiale, delegația română a 
prezentat propuneri concrete menite 
să permită avansarea negocierilor 
asupra problemelor în dezbatere.

Apel la reducerea arsenalelor nucleare
adresat de președintele P.S.D. din R.F.G.

BONN — Președintele Partidului 
Social-Democrat — de opoziție — din 
R.F. Germania, Willy Brandt, a cerut 
guvernului vest-german să lanseze o 
inițiativă de pace, pentru oprirea 
imediată a cursei înarmărilor nuclea
re și pentru negocieri privind redu
cerea arsenalelor atomice, transmit 
agențiile D.P.A. și Reuter. într-un 
apel dat publicității la Bonn, cu oca

zia Zilei internaționale a păciij 
Willy Brandt apreciază că soarta ne
gocierilor de dezarmare nu trebuie 
lăsată numai în seama puterilor nu
cleare. Avînd în vedere situația 
gravă existentă, se relevă în apel, 
„guvernul R.F.G. trebuie să propună 
o oprire imediată a înarmărilor nu
cleare, urmată de tratative pentru 
reducerea arsenalelor atomice".

DE

I CONFERINȚA O.S.A. — La San
tiago de Chile s-au încheiat lucră-

I rile conferinței ministeriale a Con
siliului Interamerican Economic și

1 Social al Organizației Statelor A- 
mericane — O.S.A. Pe agenda con
ferinței au fost înscrise problemele

| stringente cu care ,se confruntă ță
rile latino-americane, ca urmare a

. împovărătoarei lor datorii externe 
— de peste 350 miliarde dolari — 
precum și a consecințelor măsuri
lor protecționiste practicate de sta
tele occidentale în comerțul inter- , 

I național.

ILA DELHI s-au deschis lucrările 
unui seminar consacrat locului și 
rolului mișcării de nealiniere in

I lumea contemporană. Participă mi
niștri, personalități ale vieții poli
tice și sociale din India. In mesajul 
adresat seminarului, primul minis-

Itru, Indira Gandhi, a subliniat că 
mișcarea de nealiniere se pronunță 
și militează pentru oprirea cursei

I înarmărilor nucleare, pentru dezar
mare, pentru lărgirea cooperării in
ternaționale și instituirea în lume 
a unei noi ordini economice echi
tabile.

LA VIENTIANE s-au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Laoțian. 
Desfășurată sub președinția secre
tarului general al C.C. al partidu
lui, Kaysone Phomvihane, plenara 
a dezbătut probleme actuale ale 
dezvoltării economico-sociale și ale 
situației internaționale.

DEMERS AL NICARAGUEI. Mi
nistrul interimar al relațiilor ex
terne al Republicii Nicaragua. Jose 
Leon Talavera, a adresat secreta-' 
rului de stat al Statelor Unite, 
George Shultz, o notă in care se 
pronunță pentru un dialog între 
cele două țări, ca „o cale viabilă 
în vederea realizării unei păci 
trainice si durabile în America 
Centrală". informează agenția 
E.F.E. După doborîrea Ia 27 august, 
de către artileria antiaeriană a ar
matei populare sandiniste a unui 
avion ..Douglas" de tipul C-47. de 
fabricație nord-americană. în notă 
se cere S.U.A. „să se abțină de a 
continua să violeze normele de 
bază ale dreptului international". 
Dotarea cu mijloace de comunica
re si arme grele a grupurilor de

Alteței Sale Șeic Khalifa BIN HAMAD AL THANI
Emirul Statului Qatar

DOHA
Cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independentei Sta

tului Qatar, îmi face plăcere să vă transmit cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru 
poporul prieten qatarez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La 3 septembrie se 
Împlinesc 13 ani de 
la procl’tlmarea inde
pendentei emiratului 
Qatar, eveniment care 
a pus capăt unei lungi 
perioade de dominație 
colonială si a deschis 
o nouă pagină în is
toria tării.

Situat în peninsula 
cu același nume, ale 
cărei țărmuri sînt 
scăldate de apele Gol
fului. Qatarul are o 
suprafață de 22 000 
kmp si o populație de 
circa 250 000 locuitori, 
din care aproape ju
mătate este concen
trată in capitala tării 
— Doha. Sub întinde
rile sale desertice. 
presărate de oaze. se. 
găsesc imense rezerve 
de petrol, a căror ex
ploatare si comerciali
zare asigură Qataru
lui unul dintre cele 
mai mari venituri' pe

cap de locuitor din 
țările Orientului Mij
lociu. Tinarul stat a- 
rab dispune, de ase
menea. de apreciabile 
rezerve de gaze natu
rale. .La începutul a- 
cestui deceniu. în re
giunea de nord, a tării 
a fost descoperit un 
uriaș zăcâmint. cu o 
capacitate de 30 trili
oane metri cubi. can
titate suficientă pentru 
a asigura importante 
exporturi ne o perioa
dă de încă un secol 
de acum înainte. Efor
turile de valorificare 
a bogățiilor subsolu
lui. care s-au mate
rializat prin construi
rea unor importante 
obiective industriale 
în domeniul industriei 
petroliere, vor cunoaș
te o continuă intensi
ficai-o în perioada ur
mătoare., Pentru anul 
în curs, principalele

proiecte, econo mice ale 
tării sînt noua rafi
nărie Umm Said, cu 
o capacitate de 50 000 
barili pe zi. Si o cen
trală electrică de 1 500 
megawați. amplasată 
la Wussail. La înce
putul anului 1985 vor 
începe lucrările de 
construcție la marele 
proieot de valorifica
re a zăcămîntului de 
gaze din nord.

Prieten sincer al po
poarelor arabe, po
norul român urmăreș
te cu simpatie trans
formările înnoitoare 
din viata Qatarului, 
între Republica So
cialistă România și 
Statul Qatar există 
relații de prietenie și 
colaborare, care se 
dezvoltă in interesul 
celor două țări si po
poare. al cauzei păcii 
si înțelegerii interna
ționale.

Parada militară de la Tripoli
TRIPOLI 1 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 15-a aniversări a Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie din 
Jamahiria Arabă Libiana Populară 
Socialistă. Ia Tripoli, capitala tării.

s-a desfășurat sîmbătă o paradă mi
litară.

Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie. Moammer El Geddafi, 
a rostit o amplă cuvintare.

PROBLEMA CIPRIOTĂ
Răspunsuri pozitive ale celor două comunități 
la propunerile secretarului general al O.N.U.

NICOSIA 1 (Agerpres). — Comu
nitățile cipriote greacă și turcă au 
răspuns pozitiv „propunerilor de 
lucru" avansate, la 7 august, de 
secretarul general al O.N.U., Javier

Perez de Cuellar, în vederea regle
mentării problemei Ciprului — s-a 
anunțat oficial la Nicosia.

Acordul părții cipriote grecești a 
fost realizat în unanimitate în ca-

mercenari, contrarevoluționare, a • 
fost în repetate rînduri denunțată 
de guvernul nicaraguan. se arată I 
în notă. |

NUMIRE. Președintele Consiliu- « 
lui Național al Revoluției al Re
publicii Burkina. Thomas San- 1 
kara. a numit un nou guvern, in 
locul celui dizolvat la 19 august. 
Căpitanul Thomas Sankara cumu- j 
lează și funcția de prim ministru 
al noului guvern, care este compus ■ 
din 23 membri — cinci militari și I 
18 persoane civile. între care și ■ 
trei femei.

R.S.A. INTENSIFICA POLITICA | 
RASISTA. în pofida protestelor 
ferme ale opiniei publice din Re- ■ 
publica Sud-Afrlcană și la nivel in
ternațional, a rezoluțiilor Națiunilor ’ 
Unite care condamnă odioasa poli
tică de apartheid, regimul mino- I 
ritar rasist de la Pretoria continuă I 
aplicarea măsurilor de discriminare 
rasială. între care se înscrie și de
clararea unei așa-zise independen- I 
țe a bantustanelor, practici prin 
care cetățenii sud-africăni de cu- I 
loara devin, de fapt, străini în pro- | 
pria lor țară. în acest sens, la Pre
toria s-a anunțat oficial acordarea I
„independenței" unui al șaselea |
bantustan — Kangwane — unde 
trăiesc aproximativ 400 000 de ce
tățeni de culoare aparținînd în ma- |

drul unei reuniuni organizate de pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, la care au participat li
derii partidelor politice. Răspunsul a 
fost remis reprezentantului special 
ad-interim al secretarului general al 
O.N.U. de către Andreas Mavromatis, 
delegatul părții greco-cipriote la con
vorbirile desfășurate la începutul lu
nii august, Ia Viena.

Partea turco-cipriotă a remis, la 
rîndul său, un răspuns pozitiv secre
tarului general al O.N.U., acceptarea 
propunerilor prezentate de Perez de 
Cuellar fiind anunțată și într-o de
clarație făcută presei de liderul ci- 
priot-turc, Rauf Denktaș.

Examinarea acestor propuneri ur
mează să înceapă la 10 septembrie. 
Ia New York, informează agențiile 
France Presse și Reuter.

joritate etniei Swawie.

ORIENTUL MIJLOCIU

LONDRA 1 (Agerpres). — Guver
nul libanez de uniune națională ac
ționează în vederea „retragerii rapi
de a trupelor israeliene din sudul Li
banului" — a declarat primul minis
tru, Rashid Karame, într-un interviu 
acordat publicației saudite „Al Ma- 
jallah", editată la Londra. Guvernul 
libanez a întreprins demersurile și 
contactele necesare pentru atingerea 
acestui obiectiv — a menționat pri
mul ministru.

Totodată, premierul Karame a ex
primat sprijinul guvernului său față 
de „rezistența libaneză, care luptă 
împotriva ocupației israeliene, pen
tru apărarea suveranității Libanului 
și eliberarea teritoriului național".
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