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PUTERNICA ANGAJARE MUNCITOREASCA
PENTRU Îndeplinirea planului
LA TOȚI INDICATORII!
Tntr-o atmosferă de strinsă unitate în jurul partidu
lui, al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. de profundă mindrie patriotică
pentru marile realizări obținute în anii construcției
socialiste și, îndeosebi, in ultimii' 21 de ani, în
tregul nostru popor a sărbătorit a 42-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și națională, antifascis
tă.și antiimperialistă cu sentimentul angajării ferme
pe calea infăptuirii obiectivelor economico-sociale
stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, care
vor asigura înflorirea și prosperitatea patriei socia
liste, așezind-o in actualul cincinal in rindul țărilor
cu un nivel mediu de dezvoltare.
Sărbătorirea zilei de 23 August s-a desfășurat în
climatul de puternic avint creator, de profundă anga
jare patriotică, revoluționară generat de aniversarea
in acest an a 65 de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român și a 21 de ani de la istoricul Congres
al IX-lea al partidului, .cînd, prin voința unanimă a
comuniștilor, a intregului popor, in fruntea partidului
a fost-ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, genial om po
litic care, cu clarviziune și spirit științific, revoluțio
nar, cu o deosebită capacitate de a descifra esența fe
nomenelor și proceselor economice și de a găsi cele
mai potrivite soluții problemelor care se ridică in
construcția socialistă, conduce ferm destinele poporu
lui, ale patriei pe drumul unor prefaceri înnoitoare
fără precedent în istorie. întregul partid, întregul
popor evocă și cinstesc in aceste zile curajul și băr
băția de care a dat dovadă tovarășul Nicolae Ceaușescu
în timpul procesului de la Brașov, de acum 50 de ani,
al luptătorilor comuniști și antifasciști, in infruntarea
represiunii și' terorii de la Doftana, unde a avut o
contribuție determinantă in conducerea organizației de
partid, la lupta pentru cucerirea regimului politic în
Închisori, pen try transformarea acelei odioase tem
nițe într-o inaltă școală de pregătire politică, ideolo
gică, de educare și formare a militanților partidului.
Pentru oamenii muncii din patria noastră nu există
un mod mai bun de a omagia aceste momente esen
țiale din istoria partidului și a patriei, de a-și dovedi
profundul atașament, stima și dragostea față de secre
tarul general al partidului decît faptele de zi cu zi,
realizările in toate domeniile, și in primul rind în
activitatea economică. La redacție au. sosit de pe în
treg cuprinsul țării vești despre remarcabile fapte de
muncă, despre importante realizări in îndeplinirea
planului și a angajamentelor asumate in întrecere
in acest an, despre preocupările și rezultatele obținute
de numeroase colective de oameni ai muncii in dome
niul creșterii productivității muncii, ridicării nivelului
tehnic și calitativ al produselor, reducerii consumuri
lor materiale și energetice, sporirii eficienței activită
ții economice. Succesele cu care întregul popor a întimpinat marea noastră sărbătoare națională ilustrează
profunda justețe și caracterul realist al planului cin
cinal, abnegația și dăruirea cu care toți oamenii mun
cii înfăptuiesc politica partidului de accentuare a la
turilor calitative, intensive ale dezvoltării economice
a patriei socialiste.
Sub semnul hotărîrii nestrămutate a tuturor celor
ce muncesc de a transpune neabătut în practică indi
cațiile șl sarcinile mobilizatoare formulate de secre
tarul general al partidului, întrecerea socialistă pentru
realizarea și depășirea planului pe acest prim an al
cincinalului continuă. îp cadrul profund democratic,
propriu societății noastre socialiste, marea competiție
a muncii din industrie, agricultură, investiții, din toa
te ramurile și sectoarele economiei naționale este che
mată să asigure ampla afirmare a inițiativei și res
ponsabilității muncitorești, puternica efervescentă a
gîndirii și creației, a activității fără preget a tuturor
oamenilor muncii consacrate înfăptuirii exemplare
a programului de dezvoltare economico-socială.
în acest context, așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de cea mai mare însemnătate este
fructificarea unuia din cele mai mari avantaje ale so
cietății noastre socialiste — extinderea pe scară cit
mai largă și generalizarea experienței valoroase a
fruntașilor in întrecere, a celor mai buni dintre cei
buni — muncitori și specialiști, colective din unități
economice și șantiere, județe — care, prin performan
țele înalte atinse, oferă repere tot mai ambițioase
pentru tot ceea ce avem de realizat de acum înainte,
precum și căile concrete pe care trebuie acționat in
acest scop.
Evident, rezultatele obținute pină acum pe ansam
blul industriei in îndeplinirea planului pe acesț an sint
meritorii. Dar aceste realizări trebuie examinate și
privite cu cea mai mare răspundere in fiecare între
prindere și ramură, trăgindu-se concluziile și învăță
mintele necesare atît din experiența acumulată, cit și
din neajunsurile care s-au manifestat, astfel ca pre
tutindeni planul pe acest an să fie îndeplinit integral,
la toți indicatorii cantitativi și calitativi. Este o cerință
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat-o cu
claritate la recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Secretarul general al partidului
a indicat ca, pretutindeni, cadrele de conducere de la
toate nivelurile să acționeze în așa, fel incit să deter
mine o schimbare radicală in metodele și stilul de
muncă din economie, să introducă in toate unitățile și
ramurile un puternic spirit de ordine și disciplină, de
răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor economice.
(Continuare in pag. a Il-a)

VASLUI: Au realizat

planul pe 8 luni
Puternic mobilizați de
orientările și indicațiile
secretarului general al
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acționind cu dăruire și inaltă
responsabilitate, comuniș
tii. toți oamenii muncii din
industria județului Vaslui
raportează că in cinstea
celei de-a 42-a aniversări
a revoluției de eliberare
socială și națională, an
tifascistă și antiimperia-,
listă de la 23 August 1944
au îndeplinit cu 8 zile
înainte de termen planul
la producția-marfă indus
trială și la alți indicatori
economici pe 8 luni ale acestui prim an al actua
lului cincinal. Acest succes
asigură condițiile obținerii
unei producții-marfă su
plimentare. pină la sfirșitul lunii, in valoare de 305
milioane lei.

In
telegrama
adre
sată tovarășului

NICOLAE

CEAUȘESCU,

secretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Republicii So
cialiste România, este ex
primat angajamentul oa
menilor muncii din indusr
tria județului de a-și spori
și mai mult eforturile, de
a acționa hotărît, cu răs
pundere și exigentă revo
luționară pentru îndepli
nirea exemplară, la înalți
parametri tehnici și de efi
ciență, a tuturor indicato
rilor economici de plan pe
acest an și pe întregul cin
cinal. aducindu-și astfel
contribuția la dezvoltarea
continuă a avuției națio
nale, la înflorirea scumpei
noastre patrii. Republica
Socialistă România.
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UNITATEA SOCIALISTA A POPORULUI
••

operă măreață a epocii noastre
La glorioasa aniversare a zilei
de 23 August, zi de inceput de
epocă nouă in istoria țării, zi de
inceput a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă, societatea ro
mânească se prezintă puternică și
omogenă, strîns unită in jurul va
lorilor și idealurilor socialismului,
hotărîtă să înfăptuiască neabătut
programele de progres economic și
social pe care și le-a propus în
noua etapă de transformare revo
luționară a vieții și muncii Sale.
Ca realitate vie a societății româ
nești contemporane, condiție esen
țială a forței și trăiniciei tuturor
realizărilor noastre, unitatea socia
listă a poporului probează Ia scara
istoriei justețea politicii promo
vate de partidul nostru în anii re
voluției și construcției socialiste,
capacitatea sa de a mobiliza, orga
niza și conduce clasa muncitoare,
țărănimea, intelectualitatea, pe
toți oamenii muncii in opera isto
rică de edificare a noii societăți.
Actul de demnitate națională
de la 23 August 1944 a fost el în
suși rezultatul acțiunii celor mai
largi forțe sociale și politice ale
poporului român, în cadrul cărora
rolul hotărîtor l-a avut clasa mun
citoare, partidul său revoluționar,
care, in acele momente cruciale
pentru destinele țării, s-a afirmat
ca singura forță politică In mă
sură să-și asume rolul istoric de
organizator și conducător al luptei
pentru libertate și independență
națională, pentru împlinirea dezi
deratelor vitale ale celor ce mun
cesc. „înfăptuirea revoluției din
august 1944 — releva tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — a con
stituit rezultatul luptei Partidului
Comunist Român de unire a clasei
muncitoare, a țărănimii, intelectua
lității, a tuturor forțelor naționale
pentru apărarea intereselor între
gului popor, a integrității și inde
pendenței patriei noastre'*. Victo
ria revoluției a marcat începutul
unei ere noi. de profunde trans
formări sociale și economice, a
deschis calea făuririi societății so^cialiste în România. Din perspec-

Lo întreprinderea de mașini grele din București se acționează cu fermitate și răspundere
pentru obținerea unor rezultate cit mai bune in producție
Foto : S. CRISTIAN

Pe întreg cuprinsul țârii,
cea de-a 42-a aniversare
a revoluției de eliberare
socială și națională, an
tifascistă și antiimperialis
tă a fost întîmpinată de
oamenii muncii prin re
marcabile succese in reali
zarea planului și a anga
jamentelor pe acest an,
concretizate în producții fi
zice suplimentare, în ono
rarea diferitelor contracte
încheiate cu partenerii ex
terni, în creșteri importan
te ale productivității mun
cii, în asimilarea de pro
duse noi, moderne, in economisirea unor însemna
te cantități de resurse ma
teriale și energetice.
Faptele de muncă rapor
tate in cinstea marii noas_________________________
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tre
sărbători
naționale
ilustrează răspunsul munci
toresc, patriotic la vibran
tele chemări adresate tutuIn zilele de 23 ți 24
august, in întreprinderi
unde activitatea s-a
desfășurat fără între
rupere

ror oamenilor muncii, în
tregului popor de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului,
de a acționa cu abnegație
și spirit revoluționar pen
tru a îndeplini in cele mai
bune condiții, la toți indi-

catorii cantitativi și de eficiență, prevederile planu
lui pe acest prim an al
cincinalului 1986-1990,
Aflați la datorie in zile
le de 23 și 24 august, oa
menii muncii din unitățile
pe care ne-am obișnuit să
le numim cu „foc con
tinuu", ca și din alte în
treprinderi au înscris pe
graficele întrecerii realizări
de seamă. Prezenți în aceste zile intr-o serie de
unități în care pulsul mun
cii nu cunoaște contenire,
corespondenți ai „Scinteii"
au transmis ieri vești
îmbucurătoare despre acti
vitatea plină de dăruire și
răspundere a acestor co
lective muncitorești, (In
pagina a IV-a).
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Dintotdeauna învățătura s-a bucurat la noi
de dragoste și respect, de stimă și prețuire.
Pentru că in aspirația lor permanentă spre for
mele superioare de organizare, spre cucerirea
unității statale, a libertății sociale și indepen
denței naționale, cu înfruntarea celor mai crunte
opreliști, românii au făcut din învățătură o
nobilă armă, iar din școală o demnă tribună
de luptă. De aceea, de-a lungul timpului, ge
nerații întregi s-au contopit într-atîta cu idealul
învățăturii inalte, incit istoria ideilor românești
despre educație și învâțâmînt reproduce, in
expresii specifice, întreaga noastră istorie
națională.
Din această perspectivă, prin revoluția de
eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944, accesul
la învățătură se constituie într-un înalt act de
consacrare a unei vocații, a unei tradiții. Pen
tru prima oară acum, lumina învățăturii inalte
incepe să fie îndreptată, asupra tuturor celor
ce i-au venerat strălucirea, iar școala devine
programatic, prin importanță și dimensiuni,
intiiul izvor de cultură și civilizație, in virtutea
acestui'statut larg democratic, însăși condiția
materială a invățămintului cunoaște o ascen
siune fără precedent, constituindu-se, prin
amplitudinea și pregnanța semnificațiilor sale,
drept criteriu esențial de referință pentru uma
nismul societății noastre, lată-i înfățișa'rea sta
tistică, numai că aici statistica își depășește
propria ei identitate și dobîndește, în sensul
celor amintite, înțelesuri mult mai adinei : mai
^•nult de trei sferturi din totalul suprafeței desfă-
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umeroși oameni ai muncii din Capitală și
din țară s-ou îndreptat in zilele de 23 și
24 august spre parcurile și locurile de agre
ment special amenajate. Ca in fiecare an,
momentelor de odihnă și relaxare li s-au adăugat i
ample manifestări cultural-artistice și sportive, intilniri cu interpreți și ansambluri îndrăgite. Din bo
gata agendă a tradiționalei sărbători estivale, re
ținem doar cîteva exemple. La casele de cultură
sau pe estradele în aer liber, mii de bucureșteni,
tineri și virstnici, și-au dat întîlnire sub genericul
„Serbările verii - serbările tinereții". Astfel, pe sce
na Teatrului de vară din Parcul Herăstrău s-a des
fășurat un spectacol muzical-coregrafic la care
și-au dat concursul membri ai Ansamblului folclo
ric „Doina Bucureștiului", alături de cunoscuți so
liști de muzică populară și ușoară. „Arenele Ro
mane" din Parcul Libertății și-au întîmpinat vizi
tatorii cu un spectacol folcloric intitulat „Cint cu
țara-n sărbătoare", susținut de formația artistică
„Ciocîrlia". Sub genericul „Patria in august", în
localitățile botoșănene au fost prezentate spectaco
le omagiale de cîntece și versuri închinate patriei,
partidului, glorioaselor împliniri din „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In fotografie : o imagine surprinsă în decorul fer
mecător al Parcului Herăstrău din București.
(Foto : S. Cristian)

Fapte ale hărniciei
și abnegației muncitorești
—

tiva experienței istorice a revolu
ției, se evidențiază astăzi că trece
rea puterii politice in miinile cla
sei muncitoare, in alianță, cu țără
nimea, intelectualitatea și celelalte
forțe progresiste, transformarea
poporului nostru într-un popor
stăpin pe destinele sale au consti
tuit factorii hOtăritori' ai transfor
mării din temelii a societății ro
mânești, au făcut posibilă dezvol
tarea puternică a forțelor de pro
ducție și ridicarea nivelului de ci
vilizație al intregului popor. încă
din primii ani ai construcției so
cialiste s-a afirmat viguros rolul
conducător al clasei muncitoare,
s-a înfăptuit pe baze trainice
alianța muncitorească-țărănească,
asigurînd platforma politică și social-economică pentru înfăptuirea
unor adinei reforme sociale. Pe
această cale, prin instaurarea pro
prietății socialiste asupra mijloace
lor de producție, prin afirmarea la
scara întregii societăți a relațiilor
noi, socialiste, s-a înfăptuit unita
tea politică a tuturor claselor și
categoriilor sociale, au fost create
pentru prima dată in istoric con
dițiile pentru afirmarea puternică
a energiilor și capacităților crea
toare ale întregii națiuni.
O cucerire istorică a anilor so
cialismului o constituie în acest
cadru asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor oameni
lor muncii de la orașe și sate,
afirmarea lor activă în viața eco
nomică, politică, socială și cultu
rală a patriei. Unitatea de voință
și acțiune, coeziunea intregului po
por in jurul partidului au consti
tuit și constituie o puternică for
ță motrice in accelerarea progre
sului multilateral al României.
.într-o perioadă scurtă, de .numai
patru decenii, România a parcurs
mai multe etape istorice, transformindu-se dintr-o țară cu o indus
trie slab dezvoltată și o agricul
tură înapoiată intr-o țară industrial-agrară cu o industrie puter
nică, modernă și cu o agricultură
socialistă ce se dezvoltă pe baze
intensive. Creșterea accelerată a
forțelor de producție, industriali-

i
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șurote a clădirilor școlare existente azi în
România au fost realizate in ultimii 42 de ani,
iar dintre acestea peste 70 la sută au fost
construite în perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului.
Și cel puțin tot atît de semnificative ca
aceste salturi ale condiției sale materiale sint

V

INALTĂ PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ
valențele de continuă modernizare și perfecțio
nare pe care și le-a asumat școala românească
de toate gradele, îndeosebi in răstimpul de
după Congresul al IX-lea al partidului, care a
inaugurat cea mai fertilă epocă a invățămintului românesc. Școala românească infățișează
astăzi o orientare și o structură modernă, pe
măsura cerințelor de progres continuu ale
societății noastre, pregătirea tinerilor în profil
larg și de cea mai înaltă calitate, care să facă
din fiecare absolvent un cunoscător profund și,
totodată, un participant la aplicarea și dezvol
tarea celor mai înalte cuceriri științifice și teh-

nice, fiind fixată drept obiectiv fundamental al
invățămintului românesc și criteriu al eficienței
sale sociale. Drept urmare, conlucrarea invă
țămintului cu cercetarea și producția a dobindit
un conținut multilateral și unitar, intrînd ca
principiu de bază în desfășurarea unei stra
tegii de amplă perspectivă in domeniul pregă
tirii cadrelor, concepție creatoare, profund ori
ginală, al cărei inspirator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul generai al parti
dului, președintele Republicii. Educația mul
tilaterală și permanentă a fost repusă in drep
turile ei firești și orientată astfel incit să
accentueze continuitatea necesară între formarea noilor generații prin muncă și pentru
muncă și capacitatea acestora de autoperfecționare necontenită pe întreaga durată a exis
tenței lor ca membri activi ai societății.
Drept consecință, de la cele cîteva tradițio
nale clase de virstă, procesul pregătirii profe
sionale se extinde acum la scara întregii exis
tențe, iar activitatea de formare și de perfec
ționare a cadrelor dobîndește astfel un caracter unitar, organic și perfectibil, amplitudinea
și complexitatea unei probleme de interes
național, hotăritoare, in ultimă analiză, pentru
progresul multilateral al țării, pentru dezvolta
rea ei in ritm susținut. Intre obiectivele dezvol
tării intensive, adoptate de Congresul al XIII-lea
ai partidului, la loc de seamă se situează
Miliai IORDĂNESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

y

zarea, transformarea socialistă a
agriculturii, dezvoltarea puternică
a celorlalte ramuri economice au
asigurat condițiile necesare pentru
ridicarea generală a nivelului de
trai, a calității muncii și vieții in
tregului popor.
Moment de importanță istorică
in desfășurarea, procesului revolu
ționar al construcției socialiste in
țara noastră, Congresul al IX-lea
al partidului a afirmat cu putere
principiul ^continuității transformărilor revoluționare in viața societății noastre, cerința manifestă
rii permanente a spiritului revo
luționar în toate domeniile de ac
tivitate. Perspectiva dinamică asu
pra vieții social-politice, promova
rea spiritului revoluționar, comu
nist. a participării responsabile la
elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor ce privesc progresul și bună
starea întregii societăți, stimularea
creativității maselor definesc în
mod exemplar perioada istorică
inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres.
Pentru observatorul lucid al
realităților economice și politice
din acești 21 de ani de istorie, ani
de mari și durabile înfăptuiri, se
evidențiază cu putere originalita
tea soluțiilor concrete adoptate de
partidul și statul nostru în rezol
varea problemelor dezvoltării șl
modernizării economiei românești,
în stabilirea priorităților de creș
tere a ramurilor industriale, a
proporțiilor
economice
optime
care să permită dezvoltarea armo
nioasă a întregii societăți. Anii
care au trecut de Ia Congresul
al IX-lea al partidului — anii
cei mai bogați in înfăptuiri din în
treaga istorie a patriei, ani de mun
că eroică și de realizări exempla
re — au intrat pentru totdeauna
in conștiința poporului român sub
semnul distinctiv al unei epoci de
un puternic dinamism revoluțio
nar. Cu îndreptățită mindrie pa
triotică. această epocă de mari și
durabile împliniri in toate dome
niile vieții economice și sociale
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN SCURT TIMP SI FĂRĂ PIERDERI!
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■ Se muncește cu răspundere
la culesul florii-soarelui și porumbului

teleorman

Temperaturile ridicate din ultima
perioadă au favorizat coacerea florii-soarelui pe o mare parte din cele
peste 47 000 hectare cultivate in
acest an în unitățile agricole din ju
dețul Teleorman. Ca urmare, intr-o
serie de cooperative agricole de
producție din consiliile agroindus
triale Purani, Turnu Măgurele, Slo
bozia Mindra, Furculești, DrăgăneștiVlașca și altele s-a declanșat recol
tarea acestei plante tehnice. Potrivit
programului elaborat sub directa în
drumare a comitetului județean de
partid, prioritate se acordă supra
fețelor pe care se vor însămința
cereale păioase. După cum ne spu
nea tovarășul Tănase Lupu, inginerșef al trustului județean al S.M.A.,
în vederea strîngerii ia timp și fără
pierderi a întregii producții de
floarea-soarelui au fost pregătite te
meinic, verificate și testate în con
diții de lucru 830 combine C—12 și
C—14, pe care s-au montat echipa
mente speciale de recoltare. Atit
combinele, cit și celelalte utilaje au
fost organizate în formații comple
xe, mecanizatorii lucrînd sub directa îndrumare a specialiștilor.
Atelierele mobile de reparații asigu
ră în cimp tot ceea ce este necesar
pentru remedierea operativă a de
fecțiunilor. In afara măsurilor între
prinse pentru buna organizare a lu
crărilor de recoltare s-au asigurat
mijloacele de transport care să preia
operativ producția, iar spațiile de
depozitare din bazele de recepție au
fost pregătite corespunzător.
Intr-un scurt raid întreprins în
mai multe unități agricole ne-am
convins că măsurile stabilite se apli
că întocmai. Cu răspundere se ac
ționează în consiliul agroindustrial
Turnu Măgurele, unde au fost cul
tivate cu această plantă tehnică
peste 2 000 hectare. Pe multe sole,
umiditatea capitulelor este mai
mare ; deci ar mai fi de așteptat
pentru a ajunge la momentul recol
tării. Alte sole au ajuns însă la
maturitate și au permis intrarea
combinelor la strîngerea producției.
La C.A.P. Segarcea-Vale, o forma
ție alcătuită din șapte combine a
început recoltarea la primele ore
ale dimineții, după ce cu o zi înain
te fusese verificată starea de vege
tație a culturii, recoltîndu-se por
țiunea cu plante situată în apro
pierea capătului tarlalei respective.
Pentru evitarea pierderilor, au fost

organizate formații de cooperatori
care adună și transportă tulpinile și
capitulele ce au căzut pe jos. Și la
unitățile vecine se recoltează manual,
pe solele unde sint capitule verzi,
care sint strinse și apoi puse la solarizat, și mecanic, acolo unde plan
tele au ajuns la maturitate depli
nă. „Faptul că mari suprafețe
ocupate în prezent cu floareasoarelui urmează a fi Insămînțațe cu cereale păioase ne obligă să grăbim eliberarea de resturi
vegetale a terenurilor și să facem
arăturile cit mal repede — ne spune
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Turnu Măgurele, Ștefan
Chelu, pe
care-1
întîlnim aici.
Deoarece starea de vegetație a cultu
rii este diferită, in această etapă am
inițiat acțiunide
..................
întrajutorare cu
combine între unități vecine'*.
Concomitent, Intr-o serie de unltăți agricole a început și recoltarea
porumbului din soiurile timpurii șl
semitimpurii. PrintTe cooperativele
agricole care au declanșat această
importantă lucrare se numără și
cele din consiliul agroindustrial
Nanov. La C.A.P. „7 Noiembrie"
Alexandria, pe o solă de 50 hectare aparținînd fermei nr. 1, au fost
concentrate in lanurile de porumb
patru combine C6P. Inginerul-șef,
Dumitru Moraru, care supraveghea
ză bunul mers al activității, ne spu
nea că împreună cu șefii de fermă
din unitate s-au stabilit și delimi
tat suprafețele cu știuleți copți,
pentru ca acestea să fie recoltate
cu prioritate, intrucît urmează a fi
însămînțate cu cereale păioase. Re
marcăm aici și faptul că în același
timp cu strîngerea producției de
porumb se transportă în baza fura
jeră cocenii in vederea insilozării.
Desigur, campania agricolă da
toamnă se află abia Ia început. Co
mitetul județean de partid a luat
măsuri pentru mobilizarea puternică
a lucrătorilor din agricultură, a tu
turor locuitorilor de la sate în
această amplă acțiune. Recolta de
toamnă este bună și trebuie făcut
totul pentru a asigura strîngerea ei
la timp și fără pierderi. Aceasta
este o datorie da mare răspundere
pe care lucrătorii ogoarelor teleormănene sint hotăriți să fi-o îndepli
nească cu cinste.

(Urmare din pag. I)

trare. Aceasta presupune, deopotri
vă, respectarea riguroasă a legalită
ții fiecărui act economic, îmbunătă
țirea activității controlului finan
ciar în economie.
In strînsă legătură cu cerințele
accentuării caracterului intensiv al
dezvoltării economice, o deosebită
însemnătate are transpunerea in
practică, punct cu punct, a măsuri
lor cuprinse în programele privind
perfecționarea organizării și moder
nizarea proceselor de producție —
programe elaborate potrivit indica
țiilor date de secretarul general al
partidului pentru fiecare ramură și
sector al economiei naționale. Aces
te programe — care au un rol hotărîtor în înfăptuirea noii revoluții
tehnico-științifice — sint menite să
determine punerea în valoare a tu
turor rezervelor de care dispun uni
tățile economice pentru folosirea
mai eficientă a resurselor tehnice,
materiale și umane, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. De aceea, organelor și organiza
țiilor de partid, organelor de condu
cere colectivă le revine îndatorirea
să creeze în fiecare unitate econo
mică, secție și atelier condițiile ne
cesare aplicării cu efectele scontate
a fiecărei măsuri, veghind ca acțiu
nea de perfecționare a organizării și
de modernizare a producției să se
desfășoare permanent, la cea mai
mare intensitate, stimulind inițiati
vele creatoare ale muncitorilor și
specialiștilor și acționind ferm pen
tru extinderea experienței înain
tate.
In perioada care a mai rămas din
acest an, ca și în întregul cincinal,
avem de îndeplinit sarcini cuteză
toare, dar realiste, pe deplin posibil
de a fi înfăptuite. Ca proprietari,
producători și beneficiari a tot ceea
ce se realizează în țara noastră, sintem profund interesați să traducem
cu fermitate în viață sarcinile și
hotăririle partidului, politica sa clar
văzătoare, științifică, să valorificăm
cu maximă eficiență resursele ma
teriale și de muncă de care dispune
societatea noastră, cu conștiința clară
că numai astfel vom asigura înain
tarea neabătută a patriei pe calea
progresului și civilizației socialiste.
Răspunzind vibrantelor chemări ale
secretarului general al partidului,
insuflețitoarelor sale îndemnuri, să
acționăm cu toate forțele, cu spirit
de răspundere revoluționar, să mun
cim mai bine, mai spornic, cu întrea
ga noastră capacitate și inițiativă
creatoare, astfel ca marea întrecere
socialistă ce cuprinde întreaga țară
să se concretizeze, zi de zi, decadă de
decadă și lună de lună, în realizări
cantitative și, mai ales, calitative su
perioare, asigurînd îndeplinirea inte
grală, la toți indicatorii, a planului
pe acest prim an al actualului cin
cinal.

în spiritul exigențelor formulata
de secretarul general ai partidului,
în această perioadă eforturile colec
tivelor de oameni ai muncii trebuie
concentrate spre realizarea ritmică
și integrală, la toate sortimentele, a
planului la producția fizică. Ne re
ferim cu deosebire la unitățile che
mate să asigure baza de materii pri
me și resurse energetice ale țării,
precum și la cele care realizează
produse de care depinde promovarea
susținută a progresului tehnico-științific, domenii în care există condiții
ca, prin înlăturarea grabnică a unor
neajunsuri, să se obțină rezultate net
superioare celor din perioada care a
trecut din acest an. In ansamblul
unor asemenea preocupări, așa cum
a subliniat din nou tovarășul
NIcolae Ceaușescu la recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., este necesar să se
acorde o atenție prioritară realizării
producției pentru export, îndeplinirii
în cele mai bune condiții, la timp și
la nivelul de calitate stabilit, a tutu
ror contractelor încheiate cu parte
nerii externi. Concret, trebuie luate
toate măsurile ea planul de export
pe luna august să fie realizat în în
tregime în toate unitățile și în toate
ramurile economiei naționale.
De bună seamă, in toate întreprin
derile și ramurile este necesar să se
acționeze cu stăruință și înaltă res
ponsabilitate pentru accentuarea la
turilor calitative ale dezvoltării, pentru creșterea susținută a eficienței
economice, intrucît, așa cum preciza
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înde
plinirea și depășirea sarcinilor în
această privință au o importanță vi
tală pentru actuala etapă de dezvol
tare intensivă a economiei naționale,
pentru creșterea mai rapidă a veni
tului național, a avuției societății,
pentru progresul multilateral al pa
triei. In această privință, în lumina
sarcinilor subliniate de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
colectivele de oameni ai muncii sint
chemate să întreprindă măsuri cores
punzătoare pentru reducerea consu
murilor de materii prime, materiale,
combustibili și energie în toate ra
murile economiei naționale, creșterea
productivității muncii, ridicarea în
continuare a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor și sporirea efi
cienței economice. Pretutindeni, în
toate întreprinderile trebuie să se
acționeze în spiritul exigențelor nou
lui mecanism economico-financiar,
asigurîndu-se afirmarea puternică a
autoconducerii muncitorești și autogestiunil economico-financiare și, în
acest cadru, creșterea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă, a tu
turor oamenilor muncii pentru gos
podărirea cu maximă eficiență a re
surselor materiale și financiare în
credințate de societate spre adminis-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 25 august, ora 21 — 28 august,
ora 21. în țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, cu cerul temporar no
ros. Se vor semnala precipitații sub
formă de ploaie care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări
electrice, în prima parte a intervalului.
In regiunile estice ale țării, apoi în
cele vestice, centrale și de nord. Izo
lat, condițiile atmosferice vor fi favo
rabile căderilor de grindină, precum șl

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii

de cantități ce pot depăși 15 litri pe
metru pătrat. Vlntul va sufla slab, pină
la moderat, cu Intensificări îndeosebi
la munte, din sectorul vestic, cu viteze
pină la 75 km pe oră. Temperaturile
minime nocturne vor oscila intre 10 și
20 grade. Izolat mai coborîte, Iar cele
maxime diurne, in general, între 18 și
28 de grade. In București : Vremea va
fl In general instabilă, cu cerul tem
porar noros. Se vor semnala precipi
tații sub formă de ploaie, ce vor avea
și caracter de aversă, Însoțite de des
cărcări electrice,
mal ales In prima
parte a intervalului.
Vlntul va sufla
slab pină la moderat.
Temperaturile
minime nocturne vor fl cuprinse între
14 șl 18 grade, iar cele maxime diurne
Intre 25 și 29 de grade.

vaslui

■

Cit mai multe furaje pentru
dezvoltarea zootehniei

Ca urmare a condițiilor climatice
din prima jumătate a acestui an,
unitățile agricole din județul Vaslui
intimpină greutăți in ce privește asi
gurarea furajelor pentru perioada de
stabulație. Pină la această dată au
fost strinse și depozitate cantități
reduse de fin, nutrețuri suculente
și furaje grosiere. Cum se acțio
nează, concret, în aceste zile pentru
echilibrarea balanței furajere ?
special
în
»r,In baza unui .program
—
tocmit de comitetul județean de
partid, ne ocupăm de strîngerea tuturor cantităților de furaje existen
te — ne spune inginerul Ioan Dima,
director la direcția agricolă. De ase
menea, căutăm noi surse pentru
completarea necesarului de furaje.
In unitățile agricole se desfășoară
coasa a treia la trifoliene pe cele
16 000 hectare de pe care se vor mai
obține circa 25 000 tone fin. In ace
lași timp, se adună iarba de pe zo
nele căilor de comunicații, de pe
diguri, taluzuri, din păduri și livezi.
Peste 10 000 de hectare de miriște,
in special din nordul județului, au
fost lăsate pentru a fi cosite, iar
alte suprafețe — pentru pășunat.
însemnate cantități de fin se vor
realiza de pe cele circa 40 000 hec
tare de pășuni silvice. In acest fel,
se va acoperi 60 la sută din nece
sarul de fin. Restul II vom procura
din alte județe sau va fi înlocuit cu
suculente și grosiere".
Cele constatate cu prilejul raidu
lui întreprins în unitățile din consi
liul agroindustrial Dimitrie Cantemir confirmă pe deplin spusele in
terlocutorului nostru. In această pe
rioadă, preocuparea de căpetenie a
consiliului agroindustrial, a primări
ilor și cooperativelor agricole o con
stituie strîngerea oricăror surse da
furaje.
Pe vicepreședintele C.A.P. Dîmitrie Cantemir, Viorel Drăghici, l-am
găsit in cimp, unde se executa coasa
a treia la lucernă. „Cu ceea ce vom
strînge de pe cele 120 hectare cu lu
cernă, vom avea depozitate circa
760 tone fîn. Adunăm, totodată, tot
ce ne oferă cîmpul". La indicația
comandamentului j agricol județean,
pentru fiecare fermă și unitate s-a
întocmit balanța furajeră, evidențiindu-se, concret, pe o fișă efec-

tivele de animale, necesarul de fu
raje, cit este în stoc, ce mai trebuie,
de unde se procură.
La cooperativa agricolă Hoceni,
preocupările pentru completarea ba
zei furajere sînt și mai susținute.
Mai multe vindrovere recoltau pen
tru a treia oară lucerna de pe cele
110 hectare, iar echipe de coopera
tori, cu coase, furci și greble adu
nau iarba de pe taluzuri, din vie.
Președinta unității, tehniciană Lidia
Giurgea, nu este însă mulțumită. De
ce ? „Am fi putut aduna și mai
mult, ne spune ea, dacă Începeam
mai din vreme. întocmindu-ne fișa,
ne-am dat seama că trebuie să ac
ționăm și mai hotărît. Cele 420 tone
fîn pe care le avem pînă în pre
zent sînt insuficiente pentru 6 000
ovine și 3 300 bovine. De aceea,
strîngem și lăstari de viță de vie,
vom aduce unele cantități de sub
produse de la unitățile de viniflcație, vom însiloza porumb din cul
tura a doua, la care vom adăuga
ca.ntități mai mari decît cele pre
văzute de grosiere". Dar pînă atunci
se caută noi surse spre a se aduna
cit mai multe furaje pentru perioada
de stabulație. Buna experiență acu
mulată la strîngerea plevei va fi ex
tinsă și la recoltarea florii-soarelui.
— Acest procedeu, ne spune Au
rel Blaj, președintele consiliului
agroindustrial Dimitrie Cantemir, îl
vom extinde în toate unitățile și la
strîngerea capitulelor de floareasoarelui, care, tocate, vor fi depozi
tate cu grijă. Vom mai realiza ast
fel peste 1100 tone de pe cele
aproape 1 000 hectare cu floareasoarelui. De altfel, la Hoceni am și
organizat in acest sens o demonstra
ție la care au participat toate ca
drele din consiliu. Dată fiind situația
deosebită, urmărim zilnic, la fiecare
unitate, modul în care se acționează
pentru îndeplinirea măsurilor pre
văzute. Vom intensifica acțiunea
pentru completarea bazei fura
jere cu strîngerea de suculente
din culturile duble, capitule de floa
rea-soarelui, vrejuri de soia, corzi
de viță de vie, frunzare și, bineînțe
les, cu foarte multe grosiere. Aceas
ta ne va asigura, în final, hrana
pentru întregul efectiv de animale în
perioada de stabulație.
Petru NECULA
corespondentul „Scinteii

Din noile construcții ale municipiului Pitești

Imagine din Poiana Brașov

Argumentul practic al experienței acumulate Ia întreprinderea
Construită In urmă cu un dece
najat noile locuri de muncă specia
lizate atit pentru construcția subanniu, întreprinderea de construcții de
samblelor, cit și pentru montajul
nave și utilaj tehnologic din Tulcea
acestora. A urmat apoi etapa a doua,
dispune de o dotare tehnică moder
nă, de înaltă complexitate. Așa se
cînd am trecut la mecanizarea ope
rațiilor de sudură. Astfel, timpul de
explică faptul că aici se realizează
execuție Ia majoritatea tipurilor de
în prezent cargouri de 7 500 și 15 000
nave de dimensiuni mici a fost re
tdw, nave de pescuit costier la Marea
dus la jumătate. Organizind mai
Neagră, alte tipuri de nave fluviale,
bine fluxurile tehnologice, am reu
sute de tone de utilaje tehnologice.
șit să implicăm mai mult calcula
Debutul productiv în această unitate
torul în procesul de producție. Dacă
s-a făcut insă cu nave' de dimen
la primele două cargouri de 7 500
siuni și complexitate reduse. Greu
tdw și la alte nave fluviale debi
tățile au fost considerate ca fiind
tarea tablei s-a făcut după albume
inerente începutului. Totuși, o dată
desenate, de curind am trecut la de
cu trecerea la fabricarea cargouri
bitarea cu comandă numerică urmălor destinate transportului de măr
rită de calculatorul întreprinderii,
furi generale, au apărut o serie de
O dată cu sporirea productivității
probleme in realizarea indicilor de
muncii, noua tehnologie de debitare
productivitate stabiliți. Era clar că
contribuie in mod deosebit la creș
fluxurile de producție gîndite ini
terea calității, la eliminarea unor
țial nu mai corespundeau necesită
erori tehnologice. Mecanizarea inte
ților întreprinderii. De aceea, în
grală a sudurii secțiilor plane pe
urmă cu trei ani s-a trecut la reor
care ne propunem să o realizăm in
ganizarea fluxurilor tehnologice.
Prima
secție
de producție in
care s-a modifi
cat organizarea
muncii a fost aceea de construcții
corpnave, „Alci apăreau cele mai
„strangumari
lări“ pe fluxuri
le de fabricație —
ne spune Dumi
tru Ivanov, inginerul-șef cu pre
gătirea fabrica
ției ai întreprin
derii. In primul
ri’nd, am organi
zat mai mul
acest an este de neconceput fără
te fluxuri de lucru, pe tiajutorul calculatorului".
_ _____
puri de
nave,, de la debitarea
De Îndată ce au fost ordonate flu
tablei pînă la asamblarea corpului
xurile tehnologice în secțiile de con
de navă. Noul sistem de lucru ne-a
strucție și montaj al corpului de
permis in același timp să introdu
navă, atenția tehnologilor din între
cem pe scară largă mecanizarea și
prindere a fost îndreptată spre
automatizarea operațiilor de sudură.
eliminarea altor .„locuri înguste" de
Ga urmare, în prezent, sudura, sec
,___ ________________
_ . r-pe-fluxurile de -producție. Astfel,
țiilor plane
în hala de • '.construcții
corp-nave se efectuează ■ mecanizat
s-a'trecut lă reorganizarea activității atelierelor de armare, lăcătușeîn proporție de 70 la sută, ceea ce
rie, vopsitorie, tubulatură, urmărina determinat dublarea productivită
du-se dotarea corespunzătoare a
ții muncii in această secție de pro
acestora, introducerea unor tehnolo
ducție. Nu ne-am oprit insă aici.
gii moderne în vederea creșterii
Lucrările de modernizare a fluxu
productivității muncii. A fost ne
lui continuă, specialiștii care lu
voie,
de exemplu, ca atelierul de
crează in hala respectivă elaborind
tubulatură, unde se execută lucrări
noi soluții de amplasare a utilaje
pentru
aproximativ 10 tipuri de
lor. Totodată, în următoarele luni
nave, să fie împărțit în două și
vom pune in funcțiune noi instala
reamplasate spațiile de producție
ții automate de sudură, realizind
mai aproape de locurile unde se
astfel mecanizarea in totalitate a su
execută montajul navelor.
durii la secțiile plane și o creștere
S-a reconsiderat de asemenea în
a productivității muncii cu încă 10
treaga activitate de vopsitorie. Spa
la sută".
Experiența dobîndită în această
țiile existente in cabinele de alisecție a fost extinsă. O dată cu veri
care și grunduire sînt folosite cu
bune
rezultate la vopsirea secțiilor
ficarea în practică a soluțiilor ale
și blocsecțiilor. Astfel, se realizează
se la fabricarea navelor mari s-a
trecut la reorganizarea procesului de
pe aceleași spații de producție, fără
producție și la construcția navelor
a mai fi nevoie de operații supli
de complexitate și dimensiuni mai
mentare de transport, sablarea și
mici. Pe baza unei analize temeini
vopsirea acestor subansamble. care
apoi sînt trimise direct în halele de
ce a rezultatelor obținute Ia lucră
premontaj. In felul acesta, ciclul de
rile de montaj. în urma reprofilării
unor ateliere și secții, a specializării
fabricație la navele mici a fost re
dus cu peste 30 la sută.
unor oameni care execută operații
Trecerea rapidă la reorganizarea
de complexitate ridicată s-a ajuns
la concluzia că astfel de fluxuri de
fluxurilor de fabricație a generat o
producție trebuie organizate pentru
îmbunătățire radicală a activității
întreprinderii. Organizînd mai bine
toate tipurile de nave.
„Fără prea mari investiții, utiliprocesul de producție în halele de
montaj, s-au eliminat „strangulările',«
zind spațiile de producție disponibi
le din cadrul unor hale ale fabricare apăreau în anumite zone, Ca
urmare, productivitatea muncii a
cii de utilaj tehnologic, s-au orgacrescut cu peste 50 la sută in anul
nizat fluxuri specializate de pro1985, față de nivelul atins în anul
ductie pentru navele fluviale și de
1984, și cu 12,7 Ia sută“ in
' șapte lunipescuit costier la Marea Neagră —
ne spunea inginerul Mihai Anton,
din acest an în comparație cu
anul 1985.
din cadrul atelierului de proiectare
tehnologii. Cu forte proprii am ameȚinind seama
posibilitățile

tehnice ale unității, de rezervele in T
terne existente, în acest an s-a tre
cut la o nouă etapă de modernizare
a fluxurilor de producție. Analizind
atent activitatea din fiecare secție
de producție, au fost identificate noi
resurse de sporire a productivității
muncii. Cele mai multe acțiuni de
modernizare a proceselor de produc
ție vizează activitatea de montaj de
pe fluxul tehnologic de realizare a
navelor de dimensiuni și complexi
tate mai mici. Aici, pe baza expe
rienței acumulate la construcția car
gourilor, prin redimensionarea unor
ateliere in cadrul secției de con
strucții nave, în curind se va trece
la saturarea secțiilor și blocsecțiilor in faza de asamblare, reducindu-se in felul acesta consumul de
manoperă pe navă cu aproape 10 la
sută. Pentru extinderea debitării
automate cu ajutorul calculatorului,
în procesul de fabricare a navelor
respective, unde, in prezent, aceas
tă tehnologie re
prezintă aproxi
mativ 25 la sută,
urmează să fie
prelungită calea
de rulare la ma
șinile automate,
dublindu-se
în
felul acesta ran
damentul utila
jelor respective,
iar capacitatea de
debitare a tablei
va spori cu peste
_
400 tone pe an.
„Dacă în ceea
ce privește modernizarea fluxu
rilor de fabrica
ție în șecțiile
de producție s-au găsit soluții
optime, avem încă multe proble
me de rezolvat pentru organiza
rea procesului de producție la ni
velul întreprinderii — ne spunea in-'
ginerul Nicolae Pestrea, directorul
tehnic al unității. Este vorba de
mecanizarea tuturor operațiilor de
transport între secțiile de producție
și optimizarea acestora. De aceea,
am elaborat o schemă-cadru a
transporturilor, care ține cont de
toate reorganizările de fluxuri. In
citeva luni, prin realizarea unor
platforme simple de transport, fo
losind căile de rulare existente și
altele noi pe care le vom construi
cu forțe proprii, transportul lami
natelor din depozit în secțiile de
producție, al secțiilor și blocsecțiilor pe fluxurile de montai se va
face mecanizat. De asemenea, vom
pune în funcțiune o instalație de
deplasare a navelor mici de la hala
de montaj la cheiul de armare".
Ample acțiuni de modernizare au
Început și în depozitele de materii
prime și semifabricate. Se urmăresc,
în primul rind, conteinerizarea
și paletizarea depozitării și trans
portului pieselor finite, introducerea
întregii activități de lansare a teh
nologiilor pe calculator. Practic,
prin aplicarea măsurilor stabilite,
productivitatea muncii va spori in
acest an cu aproximativ 42 la sută.
Obiectiv care, ținind seama de ex
periența acumulată, de măsurile
preconizate, va fi în mod sigur înde
plinit. Tocmai de aceea, apreciem
că cei interesați vor găsi aici multe
soluții valoroase pentru moderni
zarea fluxurilor tehnologice de fa
bricație. care pot fi aplicate și în
alte unități cu profil de producție
asemănător. Temeiul invitației la
acest schimb de experiență ii repre
zintă rezultatele obținute.
Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scinteii"

CREȘTEREA PUTERNICA
A PRODUCTIVITĂȚII
MUNCII

ACTIVITATEA DE PARTID PE MARILE ȘANTIERE ALE ENERGIEI (II)
Cu începere chiar din acest an va spori substanțial contribuția Biho
rului la creșterea puterii energetice a țării. Argumentele aduse in susți
nerea acestei afirmații se bizuie pe eforturile depuse pe șantierul marii
Centrale electrotermice Oradea II — despre care am relatat in reportajul
nostru anterior — precum și pe numeroasele șantiere ale amplelor obiec
tive hidroenergetice de pe Crișul Repede, pe al cărui fir ne propunem
să coborim acum împreună cu constructorii.

Un vast teren

de acțiune eficientă
Am pătruns adine in Apuseni, trecînd de munții Pădurea Craiului și
urcind prin valea Iadului — atit de
sălbatică odinioară — pină sus, la
Remeți. Locuri de o neasemuită fru
musețe, locuri încărcate de mari
fapte ale istoriei și de impresionan
te înfăptuiri ale prezentului. Aici, la
Remeți, s-a construit prima hidro
centrală de pe Crișul Repede. De
aici pornește grandioasa salbă a ce
tăților luminii care coboară, în
trepte, pînă la porțile Oradei. îm
preună cu maistrul electromecanic
Dumitru Popa, secretarul comitetu
lui de partid al brigăzii complexe
Remeți, panoramăm amplul tablou
al prefacerilor înnoitoare.
— Se schimbă, tovarășe secretar,
peisajul văii Crișului... .
— Se schimbă și peisajul văii șl
viața oamenilor, care lucrează acum
pe șantiere, învață noi meserii, au
resurse de trai mult mai bune. Se
înalță noi case și școli, se con
struiesc drumuri. Civilizația socia
listă pătrunde adine și în Apuseni.
— Ce urmează după Remeți ?
— Centrala de la Munteni, apoi
cele de la Lugaș și Tileagd, cele.de
la Săcădat și Fughiu: Să adăugăm o
serie de hidrocentrale mai mici, pre
cum și canalele de fugă, aducțiunile. marile lacuri de acumulare ce
vor deveni izvor de apă limpede
pentru ogoarele și localitățile din
această parte a Transilvaniei.
— Un imens cîmp de lucru pentru
constructori...
— Și, totodată, un vast teren de
acțiune eficientă pentru* activitatea'

organizațiilor de partid. Fiecare
șantier, fiecare punct de lucru ri
dică numeroase probleme.
— De ce fel ?
— Unele rezultă din condițiile deo
sebit de grele ale înfruntării cu na
tura : se cer rezolvări tehnice noi,

execuția hidrocentralei Munteni ri
dică probleme deosebite.
— întocmai ! Și, anticipînd o nouă
întrebare, vă voi spune că lucrăm In
gresii, calcare, șisturi de cuarț,
marne, alternind cu lentile de argi
lă, apă, nisip, roci instabile, ce
creează presiuni extraordinare in
fronturile de lucru.
— Care sint aceste fronturi ?
— Galeria forțată, centrala subte
rană, aflată la o adîncime de 45 me
tri, galeria de fugă, apoi blocul teh
nic și stația de transformare de 110
kilovolți. Se mai adaugă și micro-

în subteran, coordonarea întregii
activități — care ne-a creat întot
deauna probleme deosebite — a fost
preluată de secretarul organizației de
partid, maistrul energetician loan
Copaciu. Și trebuie să vă spun că
acum totul merge „ceasornic" dato
rită priceperii și marelui său efort.
— Păi, cum era să nu pun umă
rul unde e mai greu ? — intervine
maistrul Copaciu. Este de datoria.
mea. Dar v-aș putea da eu alte nu
meroase exemple ale dîrzeniei, cu
rajului, inițiativei comuniștilor...
— Vă rugăm...

Cîmp liber inițiativei creatoare
se cer eforturi deosebite. Altele sînt
de coordonare, de organizare, de
aprovizionare tehnico-materială, de
disciplină chiar. In funcție de spe
cific, organizațiile noastre de partid,
comuniștii acționează analizind si
tuațiile concrete, punînd umărul la
greu. Comitetul de partid acordă o
deosebită atenție acelor locuri de
muncă pe care ne-am deprins a le
denumi „fierbinți".
— Numiți-ne unul dintre aceste
locuri „fierbinți".
— In momentul de față, șantierul
hidrocentralei de la Munteni.
— Sînteți de acord să mergem
acolo ?
— Acesta era și glndul meu.

Inima șantierului
Vale adîncă între munți. Clocot de
șantier. Oameni și utilaje, sincronizîndu-și eforturile. In mijlocul for
fotei și al larmei discutăm cu șeful
punctului de lucru, ing. Nicolae
Tomozei :
— Am înțeles, tovarășe inginer, că

hidrocentrala Munteni II, care, nici
ea, nu-i o jucărie. Zicîndu-le tu
turor acestora fronturi de lucru,
vrem să înțelegem și faptul că peste
tot se dă o adevărată bătălie pentru
sincronizarea ritmurilor, lichidarea
unor rămîneri în urmă, pentru solu
ții tehnice noi, pentru unirea efortu
rilor...
— Pe ce vă bizuiți în această
bătălie ?
— în primul rînd pe comuniști, pe
activitatea desfășurată de organiza
ția noastră de partid cu toți oame
nii șantierului. De altfel, chiar in
tr-o dezbatere din adunarea genera
lă de partid s-a născut o idee deo
sebit de valoroasă, și anume aceea
ca, pentru facilitarea lucrărilor de
montaj, transportul betonului să fie
fădut prin castelul de echilibru, con
comitent cu executarea blindajelor.
— Și exemple personale ?
— Vă dau chiar cel mai bun
exemplu. Iată, aici, unde este punctul
nostru cheie, adică singurul loc prin
care se asigură zi și noapte, fără în
cetare, Uriașul volum de transport '

— Iată, pornind de la condițiile
grele in care se desfășoară aici
munca in subteran, minerul loan
Șolomonean, șef de brigadă la ga
leria de fugă, a găsit o soluție teh
nică originală pentru sprijinirea ine
lelor betonate care rezistă acum
unor mari presiuni. La rindul său,
zidarul Gavrilă Bpt a determinat o
modificare a tehnologiei din proiect,
propunind și realizind prefabricarea
unor elemente de construcție, ino
vare care a dus la scurtarea timpu
lui de execuție, creșterea productivi
tății. muncii și îmbunătățirea calită
ții lucrărilor. Aș mai adăuga iniția
tivele comuniștilor Petru Tuns, Gherasim Pop și ale multor altora. Or
ganizația noastră de partid încu
rajează și promovează cu stăruință
inițiativele valoroase în tehnică, în
buna organizare, în coordonarea
eforturilor.
— Șantierul acesta, așa cum II
vedem, cu atita suflet, cu atita mișcare, este ca o ființă vie, tovarășe
secretar...
— întocmai, las. noi înțelegem să
fim chiar inima sa.

La proiecte mari fapte mari
Coborim întruna pe Criș și Intîlnim întruna alte și alte șantiere :
Lugaș, Tileagd, Săcădat, Fughiu,
Oșorhei... Despre fiecare in parte ne
dă lămuriri directorul tehnic al
Trustului de construcții industriale
Oradea, Mircea Traica. Sînt date
tehnice cu privire la dimensiuni,
capacități, volume, ilustrînd am
ploarea fără precedent, prin acesta
locuri, a marilor lucrări de amena
jări hidrotehnice. Sînt, totodată,
fapte ce pun în lumină splendidul
efort al oamenilor.
— Iată, aici, la . Tileagd, volumul
umpluturilor in diguri este de 7 mi
lioane metri cubi.
— E un volum uriaș !
— In urma unor analize desfășu
rate din inițiativa comitetului jude
țean de partid, cu participarea con
ducerilor unor ministere, au fost
concentrate aici forțe din mai multe
județe : Bacău, Cluj, Bihor, Timiș...
— Și pe șantier unirea face pu
terea !
— Acestei puteri i se adaugă ini
țiativa. Tot aici, la Tileagd, pentru
acumulare trebuie betonate taluza
însumind 800 000 metri pătrați. Pen
tru a face față acestui mare volum
de lucrări, din inițiativa comuniști
lor a fost proiectată și executată o
instalație complexă — adevărată
noutate tehnică — ce sporește pro
ductivitatea muncii de 3—4 ori, imbunătățindu-se, totodată, și calitatea
execuției. Și exemplele pot continua.
Da ! Pe întregul curs al Crișului
Repede pot continua exemplele de
votamentului, ale hărniciei, ale ini
țiativei. In toate se regăsește activi
tatea comuniștilor, a organizațiilor
de partid. Proiectele mari ale acestui
timp eroic sînt îndeplinite prin
faptele mari ale dragostei de țară.
Gh. ATANAS1U
Ioan LAZA
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CELUI MAI IUBIT FIU AL ȚĂRII

- OMAGIUL FIERBINTE AL ÎNTREGULUI POPOR
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu la aniversarea măreței zile de 23 August
însuflețiți de gîndurile și sim
țămintele de înflăcărată dragoste, adinc respect și nețărmurită recunoș
tință ce vi le poartă dumneavoas
tră, conducătorul clarvăzător al
partidului și statului, ctitorul Rbrnâniei socialiste modeme, marele Erou
între eroii națiunii, personalitate
ilustră a lumii contemporane, co
muniștii, toți oamenii muncii din
municipiul București — in aceste mo
mente solemne, ciiid sărbătorim 42
de ani de la victoria revoluției de
eliberare socială șii națională, an
tifascistă și antiimperialistă, eveni
ment de însemnâtatte cardinală în
istoria poporului .român, care a
inaugurat epoca grandioaselor trans
formări revoluționare ale edificării
noii societăți socialiste în țara noas
tră — vă adresează, din adinculini
mii, cele mai calde felicitări și urări
de sănătate, viață lungă și fericire,
spre a conduce pe mai departe, cu
aceeași neasemuită clarviziune, cu
tezanță novatoare și nețărmurită dă
ruire patriotică partidul și poporul
pe drumul glorios al ridicării Româ
niei pe Culmile' luminoase ale civi
lizației comuniste — se arată in te
legrama adresată de COMITETUL
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, în întîmpinarea zilei de 23 August, co
lectivele de muncă din unitățile in
dustriale ale Capitalei, realizând im
portante creșteri de producție, în
deosebi prin înfăptuirea programe
lor de modernizare și organizare mai
bună a proceselor de fabricație, au
îndeplinit sarcinile de plan prevă
zute pentru această perioadă, în con
dițiile creșterii productivității mun
cii și economisirii unor importante
cantități de metal, combustibili și energie electrică.
Adine recunoscători față de spri
jinul permanent și multilateral acor
dat în întreaga activitate, oamenii
muncii din municipiul București, cu
deosebit respect, vă exprimă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu cele mai
calde mulțumiri pentru grija deo
sebită ce o purtați dezvoltării economico-sociale și urbanistice a Ca
pitalei, împreună cu asigurarea că
vor face totul spre a fi la înălțimea
încrederii ce o acordați organizației
municipale de partid, a îndrumării
statornice de care beneficiem din
partea dumneavoastră in realizarea
sarcinilor ce ne revin.
Cu legămintul solemn în ininii de
a ne spori neîncetat contribuția Ia
înfăptuirea, ș.ub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă, a politicii
profund, științifice a partidului și
statului. în aceste momente de glo
rioasă sărbătoare, ingăduiți-ne, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm,
din toată inima, încă 0 dată, dum
neavoastră, mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu urarea fierbinte de
ani multi, sănătate și fericire, noi
și tot mai mari succese in activi
tatea rodnică și neobosită ce o
dedicați binelui și fericirii întregu
lui popor, propășirii necontenite a
patriei, cauzei socialismului, progre
sului și păcii în întreaga lume.

La sărbătoreasca aniversare a glo
rioasei revoluții de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și an
tiimperialistă de la 23 August 1944,
CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR

revoluționară pentru obținerea unor
rezultate superioare în acest an și
pe întregul cincinali aducindu-ne
astfel o contribuție mai mare la în
făptuirea istoricelor hotărîri ale
Congresului al XlII-lea al partidu
lui. la înflorirea și prosperitatea
României socialiste.
In telegrama adresată de COMI
TETUL CENTRAL AL UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST se sub

liniază :
Sărbătorirea zilei de 23 August,
care are loc intr-o atmosferă de
puternică angajare patriotică și au
tentică emulație revoluționară, in
care întregul nostru popor, tînăra
generație a patriei omagiază 65 de
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român, împlinirea a 50 de ani
de la procesul luptătorilor comu
niști și antifasciști de la Brașov și
a 50 de ani de cind dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați fost întem
nițat, printr-o sentință nedreaptă,
între zidurile Doftanei, a 21 de ani
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, cînd, prin
voința unanimă a comuniștilor, a în
tregii națiuni. în fruntea partidului și
a țârii ați fost ales dumneavoastră.

\
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ale poporului nostru, încredințîndu-vă că vom acționa cu răspun
dere revoluționară pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor ce ne
revin din programele de dezvoltare
economico-socială a patriei, pentru
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XlII-lea,
a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre
comunism.
In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

se subliniază : Aniversarea actului
revoluționar, cutezător ăl eliberării
României are loc în climatul de
efervescentă emulație creatoare în
care „întregul nostru popor oma
giază’cu sentimente de înaltă vibra
ție patriotică și .aleasă cinstire 65
ele ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, împlinirea a 50 de
ani de la procesul luptătorilor co
muniști și antifasciști de la Brașov
și 21 de ani de la Congresul al
IX-lea, cînd prin voința unanimă a
comuniștilor, a întregii națiuni în
fruntea partidului și a țării ați fost
ales dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
eveniment incrustat cu litere de aur

bucurie, cu cel mâi înalt respect, în
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Gorj,
vă rugăm să ne permiteți să vă
adresăm, cu prilejul celei de-a 42-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antjfascisță. și
antiimperialistă de la 23 August
1944, cele mai calde felicitări, să
dăm glas simțămintelor de nețărmu
rită dragoste și prețuire, de aleasă
cinstire și admirație pentru contri
buția inestimabilă ce o aduceți, la
făurirea destinului nou al. Româ
niei socialiste, la cauza progresului,
colaborării și păcii în lume.
Este o mare bucurie pentru noi
să relevăm și cu acest prilej că,
datorită grijii permanente ce o
purtați dezvoltării: ( armonioase a
forțelor de producție pe tot cuprinsul
țării, Gorjiri a înregistrat în acești
ani o profundă dezvoltare econo
mico-socială.
Mărețul jubileu al revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă . consti
tuie pentru gorjeni un puternic im
bold de. a-și înzeci eforturile, de a

• Aniversarea glorioasei revoluții din August
1944 — prilej de afirmare a unității de gînd și
forță, de acțiune revoluționară a națiunii noastre
in jurul partidului, al secretarului său general
• Sentimente de înaltă prețuire, dragoste și
recunoștință față de multilaterala și prodigioasa
activitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu dedicată edificării socialis
mului și comunismului pe pămintul României
..

*

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.
și CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază : Cu nemărginită

.

. ..

• Unanimă adeziune la politica internă și
externă a partidului și statului nostru, hotărîre
nestrămutată de a înfăptui exemplar obiectivele
stabilite de Congresul al XlII-lea pentru progre
sul multilateral al patriei

vă adresează respectuos, cu profun
dă stimă și înaltă prețuire, dum
neavoastră. strălucit conducător de
neam și de tară, omagiul’ fierbinte mult iubite și stimate tovarășe
și adinca recunoștință a milioanelor secretar general, Erou intre eroii
de oameni ai muncii, membri ai neamului, personalitate proeminentă
sindicatelor din intreaga țară, pen a lumii politice contemporane, oferă
tru tot ceea ce ați făcut și faceți spre tuturor tinerilor patriei un nou și
binele și prosperitatea Întregii na semnificativ prilej de a vă exprima
țiuni, pentru Înălțarea patriei pe cul din adincul inimilor cele mai alese
mile tot mai luminoase ale socialis sentimente de dragoste fierbinte și
mului și comunismului.
adincă recunoștință pentru minuna
Sindicatele din țara noastră își fac tele condiții de muncă,; învățătură și
o datorie de conștiință din a-și ex viață ce ne sint create.
prima, in aceste momente sărbăto
Reafirmindu-vă încă o dată, din
rești, profunda lor gratitudine față adincul inimilor noastre, sentimen
de modul creator in care ați defi tele de nețărmurită • dragoste și
nit rolul și îndatoririle lor in ac aleasă prețuire ce animă toți tinerii
tuala etapă de dezvoltare socialistă tării, vă asigurăm, mult iubite și
a tării, misiunea lor, ca organizație stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
a proprietarilor, producătorilor și be că, urmînd neabătut supremul dum
neficiarilor avuției naționale, in sis neavoastră exemplu de activitate și
temul democrației muncitorești re dăruire revoluționară, ne vom situa
voluționare, in afirmarea puternică în primele rînduri ale eroicei acti
a autoconducerii în toate sectoarele vități desfășurate de întregul popor
de activitate.
pentru transpunerea în viață a isto
Permiteți-ne. mult stimate tova ricelor hotărîri ale Congresului al
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă în XlII-lea al partidului, pentru a
credințăm, cu deosebit respect, că
mai depârte măreața operă de
intr-o etapă nouă, de puternice pre duce
a socialismului și comu
faceri revoluționare, inaintind cu edificare
în scumpa noastră patrie,
tezător, sub înțeleaptă dumnea nismului
voastră conducere, spre viitorul, Republica Socialistă România.
de aur — comunismul, sindicatele vor • Intr-o deplină unitate de gînd și
face totul pentru a contribui și mai faptă, de aleasă simțire eu întreaga
eficient la infăptuirea politicii știin noastră națiune, comuniștii, toți oa
țifice a partidului, că vor acționa cu
muncii din județul Călărași
toată răspunderea pentru 'îndepli menii
adresează, din adincul inimii,
nirea tuturor sarcinilor, indicațiilor vă
iubite și stimate tovarășe
și orientărilor dumneavoastră, ctito mult
Ceaușescu, cu prilejul ani
rul de tară și istorie nouă pe pă- Nicolae
versării
a 42 de ani de la glorioasa
mintul străbun al României.
victorie a revoluției de eliberare so
antifascistă și
In telegrama adresată de COMI cială și națională, profundul
lor
TETUL JUDEȚEAN BACĂU AL antiimperialistă,
omagiu, sentimentele de nemărginită
P.C.R. SI DE COMITETUL EXECU
dragoste
și
recunoștință,
pentru
stră

TIV AL CONSILIULUI POPULAR
lucita activitate de conducător re
JUDEȚEAN se subliniază : Animați
desfășurată cu înaltă
de cele mai calde sentimente de sti voluționar
clarviziune și neabătut devotament
mă și prețuire, de dragoste și res pentru
făurirea orînduirii socialiste
pect pentru activitatea eroică, revo pe pămintul
scump al patriei, pen
luționară ce o desfășurati in condu tru cauza socialismului,
și pro
cerea societății noastre socialiste, co gresului în întreaga păcii
lume — se
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Bacău vă roagă să primiți la relevă în telegrama adresată de
JUDEȚEAN
CĂ
cea de-a 42 aniversare a revoluției COMITETUL
de eliberare socială și națională, LĂRAȘI AL P.C.R.
Asemenea întregii târî, județul
antifascistă și antiimperialistă din
România, cele mai fierbinți și alese Călărași a cunoscut și cunoaște, ca
urări de sănătate, fericire personală, urmare a sprijinului permanent acor
ani multi de viată și putere de mun dat de dumneavoastră, mult iubite și
că pentru a ne conduce mereu pe stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
calea infăptuirii măreței opere de trainice împliniri socialiste, s-au cti
edificare a socialismului și comunis torit moderne obiective economice și
mului pe pămintul tării noastre sociale, beneficiem de mari fonduri
de investiții, de o industrie aflată in
scumpe.
In bilanțul strălucit de realizări pe plin proces de afirmare și dezvolta
care poporul român i! prezintă la re, o agricultură puternic angajată
aniversarea marii sărbători a elibe în opera de înfăptuire a noii revo
rării patriei se inscriu și cele obți luții agrare, toate contribuind la ridi
nute de comuniști, de toti oamenii carea sistematică a nivelului de trai
muncii din județul Bacău, care, be material și spiritual al maselor.
neficiind de grija dumneavoastră
La această mare aniversare, vă
statornică, au înfăptuit cel mai mi exprimăm, mult iubite și stimate
nunat program de dezvoltare a ju tovarășe Nicolae Ceaușescu, res
pectuosul nostru omagiu pentru
dețului.
La această măreață sărbătoare a spiritul vizionar și cutezător, pentru
poporului nostru, ne angajăm, mult pasiunea și energia cu care militați
stimate și iubite tovarășe secretar pentru împlinirea idealurilor și aspi
general, să acționăm cu fermitate rațiilor de progres și prosperitate

în istoria națiunii noastre, care a
inaugurat epoca cea mai luminoasă și
mai bogată in realizări din istoria
multimilenară a tării și pe care po
porul a legat-o trainic și pentru tot
deauna de numele și fapta dum
neavoastră. numind-o cu legiti
mă mindrie patriotică „Epoca
Nicolae Ceaușescu11.
în cei 42 de ani care au trecut de
la mărețul act revoluționar de la
23 August 1944, județul Cluj a cu
noscut, asemenea intregii țâri. în
deosebi după Congresul al IX-lea al
partidului, de cind dumneavoastră vă
aflați la cirma destinelor națiunii
noastre, mărețe și trainice împliniri.
La această măreață aniversare, oa
menii muncii clujeni, strîns uniți în
jurul gloriosului nostru partid comu
nist. al dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, dau glas
angajamentului lor solemn de a ac
ționa cu cutezanță revoluționară și
înalt patriotism pentru înfăptuirea
neabătută a obiectivelor și sarcini
lor ce ne revin din Programul și
politica partidului și statului nostru.

De ziua marii sărbători naționale
a poporului nostru — cea de-a 42-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă — în numele CON

SILIULUI DE
CONDUCERE AL
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE, al tuturor fiilor patriei

care-și fac datoria sub drapelele de
luptă ale armatei române revoluțio
nare. vă rugăm respectuos să primiți
felicitările
noastre
cele
mai
călduroase.
Datorită
grijii
dumneavoastră
permanente, statul nostru dispune
astăzi de o doctrină militară națio
nală care direcționează efortul de
apărare a țării, pregătirea de luptă
și politică a oștirii, precum și a tu
turor forțelor sistemului național de
apărare, înzestrarea acestora cu
armament și mijloace tehnice de
luptă perfecționate, pentru a asigura
toate condițiile necesare îndeplinirii
exemplare a misiunii sacre de a
apăra cuceririle revoluționare, liber
tatea, independența, suveranitatea și
integritatea României socialiste.
La această aniversare, vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că militarii de toate
gradele, însuflețiți de minunatele
perspective ale înfloririi multilatera
le a patriei, stabilite cu limpezime în
istoricele documente ale Congresului
al XlII-lea ăl partidului, sînt hotărîți
să ridice pe noi trepte calitatea în
tregii vieți și activități ostășești, pe
baza Directivei privind pregătirea
militară și politică, a sarcinilor
reieșite din magistrala cuvîntare pe
care ați rostit-o la convocarea-bilanț
din luna decembrie 1985, în scopul
formării' militarilor ca luptători
iscusiți, disciplinați și vigilenți, cu
o înaltă conștiință patriotică, revolu
ționară, constructori de nădejde aî
socialismului și comunismului.

acționa cu totală abnegație pentru
infăptuirea exemplară a obiectivelor
complexe \ce le revin. Vă încredin
țăm. mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că minerii, petro
liștii, energeticienii, constructorii,
toți oamenii muncii din industria .și
agricultura județului nostru sînt
hotărî ti să transpună neabătut în
viață orientările și indicațiile date
de dumneavoastră, astfel ca primul
an din actualul cincinal să devină
un an al saltului calitativ, al înaltei
eficiente în toate sectoarele vieții.

In telegrama adresată de CONSI
LIUL NATIONAL AL FEMEILOR
DIN
REPUBLICA
SOCIALISTA
ROMANIA se relevă: Cu prilejul

glorioasei aniversări a 42 de ani de
la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an
tiimperialistă, îngăduiți-ne să vă ex
primăm. din adincul inimilor, în nu
mele milioanelor de femei de pe în
treg cuprinsul patriei, un vibrant șl
respectuos omagiu, să vă adresăm
cele mai calde felicitări și fierbinți
urări de sănătate, ani mulți și
rodnici în conducerea destinelor
României.
în aceste emoționante momente
jubiliare, aducem totodată un fier
binte omagiu tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
militant de frunte în conducerea
partidului și statului, savant de
reputație mondială, care și-a consa
crat. din cei mai tineri ani, viața
și activitatea cauzei clasei muncitoa
re, slujirii cu devotament a intere
selor întregului popor, socialismu
lui și păcii în lume, întruchipînd
cele mai nobile virtuți ale femeii
române.
Aniversăm împlinirea a 42 de ani
de la revoluția de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944, pu
ternic mobilizate și însuflețite de în
demnurile și chemările dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, angajîndu-ne să
ridicăm pe o treaptă superioară în
treaga activitate politico-educativă și
organizatorică, pentru mobilizarea
mai activă și eficientă a maselor de
femei Ia realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe semestrul II și
pe întregul an 1986 pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul ai XlII-lea al partidului.

Cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — eveni
ment de însemnătate crucială pen
tru destinele patriei, CONSILIUL DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
DE INTERNE, dînd glas simțămin-

telor ce animă întregul efectiv, vă
roagă, cu nețărmurită dragoste,

profundă stimă și deosebit respect, socialiste, perioadă care poartă pe
să primiți cele mai alese urări de cetea gindirii și activității dumnea
multă sănătate, fericire și viață în voastră creatoare, înscrisă definitiv,
delungată în fruntea partidului și cu litere de aur in istoria pa
cu
numele
de „Epoca
statului, pentru făurirea unui destin triei
tot mai luminos poporului nostru, Nicolae Ceaușescu".
pentru gloria și măreția Republicii
Acum, cînd țara întreagă săr
Socialiste România. Cadrele Ministe bătorește, cu aleasă bucurie și re
rului de Interne își fac o datorie de marcabile fapte de muncă. marea
onoare omagiind, cu vibrantă emoție, sărbătoare națională a poporului
proeminenta dumneavoastră persona român, vă asigurăm, mult stimate
litate de strălucit tribun revoluționar, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că. îm
patriot înflăcărat, ilustru ginditor preună cu întregul nostru popor,
comunist, care v-ați. dedicat întreaga vom acționa cu toată răspunderea,
viață, și activitate luptei împotriva cu abnegație și elan revoluționar,
exploatării și asupririi, a fascismu pentru înfăptuirea exemplară a sar
lui și războiului, pentru împlinirea cinilor și obiectivelor trasate de cel
idealurilor de libertate și indepen de-al XlII-lea Congres al partidu
dență ale națiunii, triumfului revo lui. pentru edificarea societății so
luției socialiste. înfloririi patriei.
cialiste multilateral dezvoltate și
în aceste clipe de înălțătoare înaintarea patriei noastre spre co
bticurje, cînd oamenii muncii de pe munism.
întreg cuprinsul țării își intensifică
eforturile în vederea obținerii de noi
Acum, cînd întregul nostru popor
și tot mai însemnate realizări în în sărbătorește, mai strîns unit ca orifăptuirea istoricelor hotărîri ale celui cînd în jurul partidului și într-o at
de-al XHI-lea Congres al Partidului mosferă. de puternic entuziasm, ziua
Comunist Român, vă asigurăm, mult de 23 August — cea de-a 42-a. ani
stimate și iubite tovarășe Coman versare a revoluției de eliberare so
dant suprem, că vom acționa cu cială și națională, antifascistă și anti
energie și fermitate pentru îndepli imperialistă din România — gînduri
nirea exemplară a ordinelor dum le comuniștilor, ale tuturor celor ce

Strîns uniți în jurul partidului, al
Marelui Erou al Patriei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, urmînd neconte
nit exemplul dumneavoastră generos
de muncă fără preget, vă asigurăm,
și cu acest prilej, că oamenii mun
cii din județul Mureș, in frunte cu
comuniștii, nu-și vor precupeți efor
turile, energia și talentul pentru
realizarea exemplară, la un inalt
nivel calitativ, a sarcinilor economico-sociale pe anul 1986, pe între
gul cincinal, a istoricelor obiective
stabilite de cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului, spre gloria si mă
reția scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.
Sărbătorim măreața zi de 23 Au
gust sub puternica impresie genera
tă de marile evenimente ale aces
tui an — aniversarea gloriosului ju
bileu al partidului, împlinirea a
cinci decenii de Ia procesul de la
Brașov și a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al comuniștilor ro
mâni — evenimente înscrise cu li
tere de aur in conștiința intregii
noastre națiuni — se arată în tele
grama adresată de COMITELUI.
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

în acești ani de glorii, perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea,
cînd prin actul de voință al între
gii națiuni ați fost ales, mult sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului, poartă însemnele mărețe ale
triumfului gindirii dumneavoastră
novatoare, ale veghei neobosite, ale
magistralei clarviziuni cu care ne
conduceți pe drumul marilor victo
rii ale socialismului și comunismu
lui.
în anul 42 al libertății noastre, asemenea tuturor zonelor tării, și ju
dețul Olt cunoaște ample și rodnice
împliniri. Aplicind cu fermitate în
viață indicațiile, orientările și în
demnurile pe care ni le-ați dat, am
reușit să facem din satele și ora
șele Oltului adevărate localități în
floritoare. in care oamenii muncesc
cu dăruire și abnegație, contribuind
cu întreaga lor putere de creație ța
propășirea țării.
Caldele dumneavoastră felicitări
și aprecieri. îndemnurile adresate
Ia recenta Consfătuire pe probleme
de agricultură organizației de partid
a județului Olt ne încălzesc inimile,
ne dau aripi faptelor, ne unesc gindurile și sentimentele pentru a vă
aduce.
dumneavoastră și mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu,
profundele noastre sentimente de
dragoste fierbinte, de înaltă recu
noștință, cele mai alese și mai vii
rmulțumipil'poridte1 diSK-ațlmeul su
fletelor și cugetelor noastre.
înalta t+nste- și onpaeefăcut-o prin conferirea , înaltului
titlu de „Erou al noii revoluții agra
re" reprezintă un puternic și prețios
îndemn de a acționa în’ continuare
cu hotărîre, cu abnegație și pasiune
pentru înfăptuirea obiectivelor noii
revoluții agrare, așa cum dumnea
voastră,
mult
iubite
tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
le-ați fundamentat cu profund spi
rit vizionar, patriotic, umanist.
Ne
angajăm,
totodată, mult
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să ne înzecim
eforturile, să dovedim fermitate și
înaltă răspundere revoluționară în
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale
Congresului al XIII-iea al partidu
lui. Cu toată căldura inimilor noas
vă adresăm dumneavoastră,
I tre
Desen de Gheorghe CALARAȘU
scumpe tovarășe secretar general,
stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu
ț urările noastre
fierbinți de fericire
și sănătate, spre binele și prosperi
neavoastră. a tuțuror sarcinilor și. trăiesc și muncesc pe plaiurile me- tatea patriei noastre dragi.
misiunilor încredințate, pentru apă hedințene se îndreaptă, cu admirație,
rarea cuceririlor revoluționare ale dragoste și profund respect, cu ne
Cu prilejul celei de-a 42-a ani
poporului, a independenței și su țărmurită recunoștință către dumnea versări a revoluției de eliberare so
veranității scumpei noastre patrii. voastră, mult iubite și stimate cială și națională, antifascistă șl
tovarășe Nicolae Ceaușescu — cel
de la 23 August,
Oamenii muncii din județul Iași, mai iubit și devotat tip al poporului antiimperialistă
toți locuitorii județului
toți locuitorii acestor meleaguri ro român — se arată in telegrama comuniștii,
cu inimile vibrînd de emoție
mânești vă sint profund recunoscă adresată de COMITETUL JUDE Sibiu,
și recunoștință, vă adresează cele
tori, fiind convinși că toate aceste ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.
mai
respectuoase
felicitări, urări de
minunate împliniri, noua calitate a
întruchipind,cele mai alese virtuți
și fericire, viață îndelun
muncii și a vieții lor vi le datorează, ale poporului român, al cărui ales sănătate
și putere de muncă pentru ri
că fără sprijinul neprecupețit pe care fiu sînteți dumneavoastră, mult gată
dicarea patriei noastre pe noi culmi
ni l-ați acordat cu prilejul istoricelor iubite
stimate
tovarășe de progres și civilizație, pentru îm
vizite de lucru în județul nostru, Nicolae șiCeaușescu.
prin inaltul plinirea istoricelor hotărîri ale
fără îndrumarea concretă, directă, la umanism și dinamismul fără pre Congresului
al XlII-lea al partidu
făta locului, într-un dialog fertil cu cedent pe care l-ați imprimat poli lui. a nobilelor
idealuri ale socia
făuritorii de bunuri materiale și spi ticii externe a României socialiste, lismului — se subliniază
în tele
rituale, fără transpunerea în viață principialitatea, curajul și marea pu grama adresată de COMITETUL
a tezelor, ideilor și orientărilor for tere de convingere cu care acționați
mulate de dumneavoastră, a în v-ați cîștigat stima, admirația și a- JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Puternic însuflețiți de luminoasele
demnurilor calde și mobilizatoare a- precierea tuturor popoarelor lumii,
dresate nu am fi reușit niciodată să fiind cunoscut în prezent ca o perso perspective deschise de hotăririle
celui
de-al XlII-lea Congres al
schimbăm din temelii Iașiul, trans- nalitate proeminentă a vieții politice
formindu-1 într-o modernă citadelă internaționale și ca un militant de partidului, ne reînnoim și în acest
muncitorească, cu o industrie puter frunte al mișcării comuniste și mun moment sărbătoresc, mult iubite și
nică, in plin avint, care contribuie citorești, ca promotor al unor idei stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
într-o măsură tot mai însemnată la generoase, izvorite dintr-o profundă angajamentul nostru solemn, comu
progresul multilateral al țării — se cunoaștere a fenomenelor din epoca nist de a vă urma neabătut, cu
subliniază în telegrama adresată de contemporană și menite să ducă la înalt devotament, de a munci cu
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL făurirea pe planeta noastră a unei dăruire, răspundere și fierbinte pa-’
triotism pentru înfăptuirea exem
P.C.R.
plară a sarcinilor economico-sociale
La aniversarea celor 42 de ani de lumi mai bune și mai drepte.
Comuniștii, toți oamenii muncii din ce ne revin în 1986 și în întregul
Ia victoria revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și Mehedinți se află puternic angajați cincinal 1986—1990, sporindu-ne ast
antiimperialistă de la 23 August 1944, în efortul pentru realizarea integra fel contribuția la înflorirea și pros
reînnoim legămintul de a vă urma lă a sarcinilor și obiectivelor din pri peritatea scumpei noastre patrii, la
neabătut, de a acționa în deplină mul an al celui de-al 8-lea cincinal, înălțarea ei pe cele mai înalte culmi
unitate cu toți comuniștii și între a angajamentelor asumate în marea ale civilizației socialiste și comu
gul popor în jurul conducerii parti întrecere socialistă și vă asigură, niste.
dului, al dumneavoastră, mult iubite mult iubite șl stimate tovarășe
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, că nu vor pre
în telegrama adresată de COMI
pentru traducerea în viață a Pro cupeți nimic din puterea și capacita TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL
gramului partidului, a istoricelor tea lor de muncă și creație pentru P.C.R. se subliniază: Alături de în
hotăriri ale Congresului al XlII-lea. a da viață mărețului program sta tregul partid și popor, și noi, cei
Angajîndu-ne solemn să depunem bilit de Congresul al XlII-lea al care, trăim pe aceste înfloritoare
întreaga capacitate de acțiune, for Partidului Comunist Român.
meleaguri, dăm expresie puternice
ță și putere de creație, vă asigurăm,
lor sentimente de dragoste, respect
în
telegrama
adresată
de
COMI

mult iubite și stimate tovarășe se
și nețărmurită recunoștință care ne
cretar general, că vom munci mai TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL animă
față
de
dumneavoas
bine, mai mult și mai rodnic pentru P.C.R. se arată : La marea noastră tră, mult stimate și iubite tovarășe
a ne amplifica contribuția la înflo sărbătoare națională, vă aducem un Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
rirea scumpei noastre patrii — Re suprem omagiu dumneavoastră — dintre fiii patriei, erou între eroi,
cel mai iubit și stimat fiu al po pentru neobosita activitate consacra
publica Socialistă România.
porului. suflet din sufletul neamului, tă dezvoltării multilaterale a patriei,
în atmosfera sărbătorească, de pu vizionar îndrăzneț și strălucit gindi pentru contribuția determinantă pe
ternic entuziasm și angajare patrio tor. proeminentă personalitate a lu care o aduceți la apărarea și întări
tică, cu care întregul nostru popor mii contemporane. Sintem mîndri că rea suveranității și independenței
întimpină cea de-a 42-a aniversare trăim epoca celor mai mari împliniri noastre naționale, pentru triumful
a victoriei revoluției de eliberare din istoria noastră multimilenară, idealurilor de pace, progres și în
socială și națională, antifascistă și „Epoca Nicolae Ceaușescu11, care țelegere între popoare.
antiimperialistă de la 23 August poartă amprenta personalității dum
Puternic însuflețiți de strălucitul
1944, COMISIA CENTRALA DE neavoastră de excepție, de strălucit dumneavoastră exemplu de muncă
REVIZIE A PARTIDULUI COMU conducător de partid și de stat, de și viață consacrate cu înalt devota
NIST ROMAN vă adresează un erou al unui brav popor.
călduros omagiu, împreună cu cele
împreună cu toți oamenii muncii ment, abnegație și dăruire revolu
mai alese sentimente de înaltă pre de la orașe și sate, și noi, mureșenii, ționară dezvoltării . multilaterale a
țuire și profundă recunoștință pen acordăm o înaltă apreciere pildui patriei, toți cei ce trăim și muncim
tru ampla și prodigioasa activitate toarei dumneavoastră activități pen în Vrancea străbună acționăm cu
pe care o desfășurați în fruntea tru creșterea prestigiului internațio răspundere comunistă pentru a
partidului și statului, strălucit con nal al țării noastre, pentru ca Româ transpune neabătut în viață înaltele
firmată de istoricele realizări obți nia socialistă să fie prețuită și res exigențe și sarcini pe care le-ați
nute in cei 21 de ani de cind, prin
vbința unanimă a comuniștilor, a pectată pe toate meridianele, pentru formulat la Plenara C.C. al P.C.R.
întregului popor, conduceți cu înțe politica sa activă, realistă și con din 23—24 iunie 1986, obiectivele ce
lepciune, clarviziune și cutezanță structivă în slujba păcii, prieteniei decurg din hotărîrile celui de-al
revoluționară destinele României și colaborării.
XlII-lea Congres al partidului.
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Fapte ale hărniciei
și abnegației muncitorești
Energeticienii permanent la datorie
PORȚILE DE FIER. Hotăriți să
realizeze în mod exemplar sarci
nile ce le revin din planul pe pri
mul an al actualului cincinal,
energeticienii de la Porțile de
Fier I și Porțile de Fier II am
plifică zi de zi ritmurile muncii.
Marea sărbătoare de la 23 August
a fost întâmpinată cu realizări
deosebite : în perioada care a tre
cut din acest an s-a obținut o pro
ducție suplimentară de 350 mili
oane kWh ; in același interval de
timp, la consumul propriu s-a to
talizat o economie de 600 000 kWh
energie electrică.
— Și in zilele de 23 și 24 au
gust — ne spune inginerul Pătru
Păun, directorul întreprinderii
electrocentrale Porțile de Fier,
unitate distinsă pentru a doua oară
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste" — s-a muncit cu spor,
in deplină ordine și disciplină. Atît
la Porțile de Fier I, cit și la Por
țile de Fier II, hidroagregatele au
funcționat ireproșabil. S-a valori
ficat Ia maximum potențialul
energetic al Dunării. Numai în
zilele de 23 și 24 august, cele două
hidrocentrale au realizat o produc
ție de 25 milioane kWh energie
electrică. (Virgiliu Tătaru).
BIHOR. La întreprinderea elec
trocentrale Oradea, agregatele și
celelalte instalații au funcționat
în zilele de 23 și 24 august neîn
trerupt, la cei mai înalți para
metri. Fiecare schimb de lucru a
înscris pe graficele de producție
noi și prestigioase fapte de muncă,
alături de familiara expresie „To
tul a decurs normal". După cum
ne-a informat tovarășul Gheorghe
Wagner, șeful biroului programa
rea, pregătirea și urmărirea pro
ducției, numai in aceste două zile
harnicul colectiv de aici, aflat pe
primul loc în întrecerea socialistă
cu unitățile de profil din țară, a
produs suplimentar 1.3 milioane
kWh energie electrică pe bază de
cărbune. (loan Laza).

cizează tovarășul Ion Cristolovean,
inginerul-șef al întreprinderii mi
niere Comănești — aceasta în
seamnă cel puțin 100 de tone de
cărbune în plus. Totodată, se
creează condiții pentru introduce
rea mecanizării și în acest sector.
După încheierea lucrărilor la
instalația de alimentare cu energie
electrică, va fi pusă In funcțiune
aici combina 1 K 101, care va con
tribui la creșterea de două ori a
productivității muncii în abataje".
(Gheorghe Baltă).

Succese ale petroliștilor
PRAHOVA. Pentru petroliștii
din Boldești-Scăeni, ziua de 23
august a însemnat o zi de pro
ducție record. După cum ne spu
nea directorul schelei de producție
petrolieră, inginerul Nicolae Ionescu, datorită creșterii vitezei zil
nice de lucru și punerii în func
țiune, înainte de termen, a cinci
noi sonde, sporul de producție ob
ținut în această zi a fost de 15
tone țiței, 25 tone gazolină și
50 000 mc gaze utilizabile. S-au
evidențiat brigăzile 4—Măgurele,
6—Predealul-Sărari și brigada de
probe de producție. (Ioan Mari
nescu).
BUZĂU. Angajat cu toate forțele
in ampla întrecere socialistă ce se
desfășoară pentru îndeplinirea pla-

IN ZILELE DE 23 Șl 24
AUGUST, IN ÎNTREPRINDERI
UNDE ACTIVITATEA
S-A DESFĂȘURAT

fără Întrerupere

VlLCEA. Toate cele 16 hidro
centrale de pe Lotru și Olt au
funcționat Ia capacitatea maximă
și în zilele de 23 și 24 august.
Aflat la pupitrul de comandă ope
rațională, inginerul Dumitru Alexe, directorul întreprinderii elec
trocentrale Rîmnicu Vîlcea, ne
spunea aseară, 24 august :
— Colectivul nostru de energeticieni a cinstit marea sărbătoare
națională cu un bogat buchet de
realizări. Valorificînd, prin turbinare, întregul debit de apă acu
mulată în lacuri, am produs și
furnizat suplimentar în sistemul
energetic
național peste 200 000
kWh, in condițiile reducerii con
sumurilor tehnologice proprii cu
aproape 5 000 kWh energie elec
trică. (Ion Stanciu).

\

sdîncuri și cartere mai mult cărbune
GORJ. Hotăriți să asigure spo
rirea continuă a producției de
cărbune, minerii din puternicul
bazin carbonifer al Rovinarilor
s-au aflat la datorie și in zilele de
23 și 24 august. Printr-o aten
tă supraveghere, cele 18 li
nii tehnologice de excavare și
transport din marile cariere de lig
nit de la Tismana I, Tismana II,
Gîrla și Rovinari-Est au funcțio
nat în bune condiții, asigurind
fluxul neîntrerupt al producției
necesare termocentralelor țării. Ca
urmare, numai în cele două zile
s-a excavat și transportat un vo
lum total de aproape 200 000 mc
masă minieră. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de forma
țiile fruntașe conduse de brigadie
rii Vasile Vlădoianu, Gheorghe
Ceaureanu, Ion Cucu, Gheorghe
Bobei, Constantin Căldărușe și Grigore Cotan, care au înscris in
bilanțul zilelor de 23 și 24 august
o producție suplimentară de pes
te 15 000 tone cărbune energetic.
(Dumitru Prună).
VALEA JIULUI. Zilele de 23 și
24 august au constituit și pentru
minerii Văii Jiului zile de mobili
zare exemplară pentru a da pa
triei cît mai mult cărbune.
— Hotăriți să asigure economiei
naționale cantități cît mai mari
de cărbune pentru siderurgie și
uzinele electrice, minerii din Va
lea Jiului și colectivele de la uzi
nele de preparare a cărbunelui din
Coroești, Lupeni și Petrila și-au
organizat temeinic munca in toate
cele trei schimburi — ne spune
tovarășul loan Resiga, prim-secretar al Comitetului municipal de
partid Petroșani. în aceste două
zile, minerii din Valea Jiului nu
numai că și-au realizat prevede
rile de plan, dar au și extras su
plimentar însemnate cantități de
cifbune. Cele mai frumoase reali
zări le-au obținut minerii din
Paroșeni și Lonea, care au „rotun
jit" la 32 000 tone și, respectiv, la
24 000 tone cantitatea de cărbune
extras peste plan de la începutul
anului și pînă în prezent. (Sabin
Cerbu).

BACĂU. Minerii de pe Valea
TrotușulUi au ținut să cinstească
marea sărbătoare națională a po
porului nostru printr-un nou și
semnificativ fapt de muncă : în
ziua de 23 august, ortacii din for
mația condusă de subinginerul
Dumitru Popa, de la sectorul de
exploatare Lapoș-Nord, au pus în
funcțiune un nou abataj de mare
productivitate. Este vorba de un
abataj cu cărbune brun de o pu
tere calorică superioară și el a
fost pus în funcțiune cu o săptămînă mai devreme față de preve
derile planului. „Pentru noi — pre

cinema
• Căutătorii de aur:
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,30; 14; 16,30;
19.
• Artista, dolarii și ardelenii: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17,15; 19,15.
& Aventuri la Marea Neagră: PACEA
(71 30 85) — 15,30; 18,30.
• Noi, cei din linia întii: VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 18,30.
• întunecare: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17,15; 19,30.
• Ai 7-lea cartuș: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELO

nului și a programului suplimentar
de producție pe 1986, harnicul co
lectiv al Schelei de producție pe
trolieră Berea, județul Buzău, a
obținut, în ultima perioadă, rezul
tate superioare.
— In zilele de 23 șl 24 august —
ne spune inginerul Ștefan Miclea,
director adjunct al schelei — am
reușit să sporim producția zilnică
de țiței cu 5 tone, iar cea de gaze
cu 100 000 Nmc. De asemenea, in
cinstea marii noastre sărbători na
ționale am raportat o producție
suplimentară de gaze de peste 70
milioane Nmc. Organizîndu-ne mai
bine întreaga activitate, în aceste
zile am încheiat reparațiile capitale
la două sonde de gaze și am în
ceput probele de producție la o
nouă sondă, care ne-a fost predată
cu două săptămini mai devreme de
tovarășii de la Schela de foraj
Berea. (Stelian Chiper).
TIMIȘ. Hotăriți să sporească tot
mai mult contribuția Ia dezvoltarea
bazei energetice și de materii pri
me a țării, colectivul Schelei de
producție petrolieră Șandra, județul
Timiș, a înregistrat în zilele de 23
și 24 august adevărate recorduri în
producție. Ca urmare a-» executăr.i
unor eficiente operațiuni geologotehnologice, au fost menținute în
stare de funcționare la parametrii
ridicați atît sondele, cît și celelalte
instalații și utilaje. Pe această
bază, la toate formațiile de lucru
și în celelalte sectoare de activitate
s-au obținut importante creșteri
de producție. Astfel, cantitatea de
gazolină a fost mai mare cu 4—5
tone zilnic, iar cea de gaze utili
zabile cu pînă la 30 000 Nmc față
de sarcinile de plan. (Cezar Ioana).

Suplimentar - produse
chimice necesare
economiei naționale
MUREȘ. Chimiștii de pe marea
platformă a combinatului „Azomureș" din Tîrgu Mureș s-au aflat
în zilele de 23 și 24 august în
haine de lucru. Urmărind în fața
tablourilor de comandă desfășura
rea producției, tovarășul Adrian
însurățelu. secretar al comitetului
de partid din combinat, ne-a pre
zentat bilanțul cu care acest des
toinic colectiv muncitoresc a în
cheiat cele două zile de lucru :
— Prin exploatarea instalațiilor
și utilajelor in condiții de înaltă
eficiență, colectivul nostru a reali
zat în zilele de 23 și 24 august
4 300 tone amoniac de sinteză, 630
tone îngrășăminte chimice com
plexe, 1 800 tone uree, 1 850 tone
îngrășăminte chimice lichide, 330
tone oxid de potasiu, 2 800 tone
nitrocalcar, precum și însemnate
cantități de melamină, azotat de

DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Fata fără zestre: VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19.
• Pugaciova: LUMINA (14 74 16) —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Marea evadare: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.
• Pe urmele adevărului: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30;
17,45; 20.
• Tinerețe fără bătrînețe — 9; 11: 13,
Rămii
fericire
—
15; 17; 19,15 :
DOINA (16 35 38).
• Infernul din zgtrie nori: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15.45; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45; 18; 20.

amoniu și alte produse utile eco
nomiei națională. (Gheorghe Giur
giu).
TELEORMAN.
Muncitorii
șl
specialiștii aflați la datorie în zile
le de 23 și 24 august pe marea
platformă industrială a Combina
tului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele au înscris noi succe
se in graficul intrecerii socialiste.
După cum ne-a informat inginerul
Mihai Ogrodnic, director tehnic
al combinatului, prin exploatarea
judicioasă a instalațiilor și agrega
telor din dotare, prin respectarea
întocmai a tehnologiilor de fabri
cație, chimiștii de aici au realizat,
peste sarcinile de plan, 200 tone
de nitrocalcar și 100 tone de uree.
Totodată, continuîndu-se seria bu
nelor rezultate înregistrate la ex
port pînă acum, au fost onorate
exemplar prevederile din contrac
tele încheiate cu partenerii de pes
te hotare. (Stan Ștefan).

în vetrele
cu „foc nestins**
ale metalurgiei
CARAȘ-SEVERIN. La Combi
natul siderurgic din Reșița, zilele
de 23 și 24 august au fost decla
rate zile-record in producție. După
cîteva momente de la evacuarea
fluidului incandescent din unul din
furnale, șeful de echipă Valentin
Nichi ne-a declarat: „Sint fericit că,
o dată cu această șarjă, noi. furnaliștii, am reușit să ne îndeplinim
angajamentul asumat pentru aceste
două zile, punînd la dispoziția
economiei naționale un plus de
300 tone fontă". Succesul fumaliștilor este întregit de cel al Oțelarilor, despre care ne-a vorbit in
ginerul Victor Demetru : „Bilanțul
acestor două zile este remarcabil :
am obținut în cuptoarele noastre
cu 200 tone mai mult oțel decît
era prevăzut". (I. D. Cucu).

GALAȚI. Aflați permanent la
datorie, siderurgiștil din cetatea de
oțel
gălățeană
s-au mobilizat
exemplar, au acționat cu multă
dăruire și au înregistrat în zilele
de 23 și 24 august ritmuri înalte
de lucru în toate sectoarele de
activitate,
reușind
să obțină
substanțiale producții peste sar
cinile de plan Ia zi. Așa, de pildă,
oamenii muncii din cadrul uzinei
cocso-chimice au produs peste
prevederile de plan 1010 tone
cocs metalurgic, iar fumaliștii de
la furnalul nr. 5 au livrat oțelăriilor în plus 500 tone fontă lichidă.
La rindul lor, oțelarii, în special
cei din cadrul oțelăriei LD nr. 1,
au elaborat suplimentar 430 tone
oțel. Succese deosebite au obținut
și oamenii muncii de Ia secția
turnarea continuă nr. 1, care au
realizat peste prevederi 1 060 tone
brame. Asemenea lor, laminoriștii
de la laminorul de tablă groasă
' nr. 1 au produs suptimentar 680
tone tablă groasă. (Ștefan Dimitriu).

Șantierelor mai multe materiale
de construcții
NEAMȚ.' „A devenit pentru co
lectivul nostru o tradiție ca zilele
de sărbătoare să fie zile-record in
producție — ne spune Ilie Tărniceru, secretarul comitetului de par
tid de la Combinatul de lianți și
azbociment de la Blcaz. De
această dată, cele două zile au
încheiat o săptămînă-record de
muncă, pe care cimentiștii noștri
au dedicat-o marii sărbători de la
23 August. în această săptămînă,
la noi s-au produs peste plan 2 500
tone ciment, din care se pot con
strui 160 de apartamente, 1000
metri tuburi azbociment și 2 000
mp plăci de azbociment. De ase
menea, s-au fabricat în aceste zile
300 tone var hidratat, un nou
produs solicitat în mod deosebit
de constructori, întrucît elimină pe
șantiere faza de stingere a va
rului".
în acest fel, cimentiștii de Ia
Bicaz au înscris în bilanțul la zi
o producție suplimentară în va
loare de peste 21 milioane Iei. (Con
stantin Blagovici).
CLUJ. Ceea ce caracterizează
activitatea colectivului Combina
tului de lianți și materiale refrac
tare din Turda este buna organi
zare a muncii, preocuparea susți
nută pentru îmbunătățirea utiliză
rii cu randamente sporite a insta
lațiilor și celorlalte agregate. Pe
această bază — ne spune ingine
rul Constantin Găetan, directorul
combinatului — au fost obținute in
acest an. lună de lună, cantități
însemnate de ciment și alte_ ma
teriale de construcții de bună ca
litate peste plan, livrate șantiere
lor unor mari obiective de inves
tiții din tară și la export. Munca
desfășurată cu dăruire și pricepe
re în zilele de 23 și 24 august, bine
organizată și condusă de maiștrii
de schimb Viorel Buglea, Ghica
Sîmbăteanu, Aurel Motioc și alții,
s-a concretizat în fabricarea, pes
te sarcinile prevăzute, a 400 tone
ciment. (Marin Oprea).
BRAȘOV. Luna august a fost
declarată de cimentiștii de la Hoghiz Iună-record în producție.
Datorită bunei organizări a pro
ducției și aplicării unor măsuri eficiente, toate capacitățile de pro
ducție funcționează la parametrii
proiectați. Beneficiind de efectele
acestor măsuri și acționind cu un
plus de dăruire și responsabilita
te muncitorească, colectivul Com
binatului de lianți de la Hoghiz a
produs în zilele de 23 și 24 au
gust o cantitate de 1 000 tone ci
ment în plus față de sarcinile zil
nice de plan. (Nicolae Mocanu).

• Imperiul contraatacă: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 16; 19, POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 18,30, FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
• Dispariția statuetei de jad: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Atenție Ia pana de vultur: DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia Ro
mână" (13 13 00): Pe un picior de plai
— 18.

ZIUA NAȚIONALĂ

UNITATEA SOCIALISTĂ
A POPORULUI
-operă măreală a epocii noastre

A REPUBLICII ORIENTALE A URUGUAYULUI
Domnului JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO
Cu prilejul celei de-a 161-a aniversări a Zilei naționale, vă adresez
calde felicitări, iar poporului Uruguayan prieten cele mai bune urări de
prosperitate și pace.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre
România și Uruguay vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul
celor două țări și popoare, al cauzei păcii șl destinderii internaționale.

pentru viitorul țării. Socialismul
reprezintă idealul de viață al în
tregului nostru popor, al tuturor
este asociată de numele șt activi
oamenilor muncii, care înfăptuiesc
tatea neobosită a secretarului ge
cu abnegație și eroism Programul
neral al partidului, tovarășul
partidului, pentru că văd in preve
Nicolae Ceaușescu, a cărui perso
derile
acestuia valori certe, infăpnalitate dinamică, profund crea
tuite in practică, un program
toare, al cărui spirit revoluționar
realist, confirmat de împlinirile
și fierbinte patriotism au avut o
prezentului.
inrîurire decisivă asupra întregii
opere constructive pe care am inPartidul și-a Întărit și dezvoltat
făptuit-o in acești ani.
larg in acești ani legăturile cu cla
sa muncitoare, al cărei exponent
Dezvoltarea puternică a forțelor
este, cu țărănimea,, cu intelectuali
de producție pe întreg teritoriul
tatea, cu întregul popor, îndeplițării, modernizarea economiei na
nindu-și
cu cinste rolul de forță
ționale au constituit cadrul so
conducătoare in societate, probind
cial-economic în care s-a putut
cu
puterea
faptelor
adevăafirma pregnant noul profil și noul
rol istoric al clasei muncitoare in ■ rul că societatea nouă pe care
o edificăm in România corespunde
socialism, acela de clasă conducă
aspirațiilor și năzuințelor poporu
toare în societate, de forță dinami
lui nostru, ale întregii societăți, că
zatoare a progresului economic și
ea se realizează prin voința tutu
social. în anii construcției socia
ror claselor și categoriilor sociale
liste, clasa muncitoare a devenit
și din punct de vedere numeric care alcătuiesc astăzi structura
cea mai puternică clasă a socie socială a țării. „Putem spune că
tocmai datorită acestor largi con
tății noastre, ponderea ei în struc
sultări cu poporul, cu oamenii
tura socială a țării ridicindu-se de
muncii,
arăta
tovarășul
la 15 la sută în anul 1948 la circa
NICOLAE
CEAUȘESCU, am găsit
50 la sută în prezent.
întotdeauna cele mai bune căi pen
Importante transformări calita
tru a realiza programele de dez
tive au avut loc de asemenea in voltare
— și aceasta a dus la în
profilul și structura socio-profesio- tărirea forței
și unității indestruc
nală a țărănimii prin moderniza tibile a întregului
nostru popor in
rea producției agricole și perfec jurul Partidului Comunist
Român,
ționarea formelor sale de organi
forța politică conducătoare a na
zare și conducere.
țiunii noastre socialiste".
Dezvoltarea accelerată a tuturor
anul celei de-a 42-a aniversări
ramurilor
economiei
naționale a In
revoluției de eliberare socială și
este nemijlocit legată de aportul
națională, antifascistă și antiimsporit ăl cercetării științifice la
perialistă din August 1944, socie
introducerea rapidă a progresului
tatea românească se prezintă ca o
tehnic în toate domeniile de acti
societate
puternică, viguroasă, uni
vitate, al tnvățămîntului și culturii
tă prin aspirații și idealuri comu
în pregătirea cadrelor necesare
ne, prin convergenta de . interese
vieții economice și sociale. în
fundamentale ale tuturor claselor
această perspectivă, în toate dome și
categoriilor sociale, prin munca
niile vieții materiale și spirituale
eroică a întregului popor consa
a tării, intelectualitatea aduce o
crată
progresului și prosperității
contribuție importantă Ia reali patriei socialiste.
Bilanțul înfăp
zarea progresului general al țării.
tuirilor acestor ani este un bilanț
Ca urmare a transformării radicale concret, viu, resimțit în viața și
a raporturilor de proprietate, a re
activitatea fiecărui membru al so
lațiilor sociale și de producție și, cietății. EI este însăși realitatea de
deopotrivă, a transformărilor pe
azi a societății noastre socialiste,
care revoluția tehnico-științifică
este climatul de muncă unită a în
le-a produs în obiectul și uneltele
tregului popor. Acest bilanț îl re
muncii, în nivelul de pregătire, în
găsim în hotărirea tuturor oame
anii socialismului au avut loc im
nilor muncii de la orașe și sate,
portante mutații în viața tuturor
din uzine și laboratoare, de a ac
claselor și categoriilor sociale. Ele
ționa cu înaltă conștiință patrioti
au astăzi trăsături noi, sint con
că, revoluționară pentru transpu
știente de roiul și menirea lor în
nerea în viață a Programului
progresul societății. Creșterea vi
partidului.
guroasă în acești ani a potențialu
Hotărîrile Congresului al XIIIlui material și spiritual al societă
lea al partidului, care au deschis
ții noastre oferă o imagine conclu
in
fața întregului nostru popor noi
dentă, materializată în fapte de
orizonturi ale devenirii socialiste a
muncă, a uriașelor energii crea
patriei, au pus un puternic accent
toare pe care socialismul le-a
asupra cerințelor dezvoltării In
descătușat, a capacităților inepui
tensive a forțelor de producție, a
zabile de înnoire și progres pe
care le are noua societate.
. . ramurilor de vîrf ale producției
ihdb'striale' asupra modernizării
Realismul șl justețea politicii
partidului nostru de dezvoltare mijloacelor de muncă și a structu
rii producției, cu consecințe im
puternică a forțelor de producție,
de înfăptuire consecventă a indus
portante în ridicarea nivelului de
trializării și amplasare judicioasă
pregătire a clasei muncitoare și
in profil teritorial a noilor unități
lărgirea profilului său profesional.
productive, de menținere a unei
Perspective noi se deschid prin în
rate înalte a acumulării ca pre
făptuirea noii revoluții agrare și
misă trainică pentru progresul
în ceea ce privește transformarea
neîntrerupt al țării, de perfecțio în continuare a felului de muncă,
nare continuă a relațiilor sociale și
de viață și de gîndire a țărănimii.
de producție, a formelor de orga
Prin intrarea României în noua
nizare și conducere a vieții ecoetapă superioară a dezvoltării sale
nomico-sociale sint probate astăzi,
economico-sociale multilaterale și
înainte de toate, de faptul esențial
aplicarea în toate domeniile de ac
că România a cunoscut în anii
tivitate a cuceririlor revoluției
construcției socialiste, și îndeosebi
tehnico-științifice
contemporane
în ultimele două decenii, o puter
crește în continuare rolul științei
nică dezvoltare a forței sale eco și învățămîntului, al culturii, în
nomice, un ritm înalt al progresu dezvoltarea generală a țării, în ri
lui social. Aceste realizări eviden dicarea gradului de civilizație so
țiază plenar forța creatoare a unui
cialistă a patriei.
popor care a înlăturat pentru tot
In noua etapă a dezvoltării so
deauna inegalitățile și exploatarea
cietății socialiste românești, în
de clasă, a devenit deplin stăpin
care am intrat o dată cu începutul
pe destinele sale și își făurește în acestui cincinal, creșterea și mo
mod conștient propriul viitor.
dernizarea în continuare a forțelor
Experiența istorică a edificării de producție, perfecționarea și
noii societăți a probat că schimbă
dezvoltarea proprietății socialiste
rile de ordin calitativ care au avut
— de stat și cooperatiste — a for
loc în structura de clasă a socie
melor de organizare și conducere
tății au exercitat și exercită o pu
a vieții economico-sociale implică
ternică influență asupra valorilor
noi evoluții dinamice în rîndul
și aspirațiilor fundamentale ale
claselor și categoriilor sociale, în
oamenilor. Conștiința socialistă a
tărirea continuă a unității socialis
muncitorului, țăranului, intelec
te a poporului în înfăptuirea pro
tualului din România Ia mijlocul gresului multilateral al societății
deceniului nouă se întemeiază pe noastre, așa cum a fost el magis
unitatea intereselor lor fundamen
tral conceput printr-o operă de
tale, pe unitatea dintre obiectivele exemplar ginditor politic, de pro
dezvoltării societății noastre și as
funde opțiuni științifice de to
pirațiile individuale, o. unitate ge
varășul Nicolae Ceaușescu, se
neratoare de înalte sentimente de
cretarul general al partidului,
mindrie patriotică pentru înfăptui
președintele Republicii, marele
rile prezentului și de răspundere
Erou al României.
(Urmare din pag. I)
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Poporul Uruguayan
celebrează, la 25 au
gust, împlinirea a
161 de ani de la pro
clamarea
indepen
denței de stat, eveni
ment care a în
cununat
lupta
sa
îndelungată
pentru
pentru
neatârnare,
existență de sine stă
tătoare.
Colonizat de spa
nioli începind din
1516, teritoriul Uru
guayan a fost depen
dent pină in 1776 de
viceregatul
Lima,
apoi de Buenos Aires,
în 1814, Uruguayul iși
dobindea pentru pri
ma oară independen
ța, dar a fost alipit,
în 1821, Ia Brazilia.
Poporul Uruguayan a
reînceput
luptele
pentru neatârnare și,
in 1825, a proclamat
independența de stat.
Condițiile pedocli
matice au făcut din

Republica Orientală a
Uruguayului (supra
față — 176 215 kmp ;
populație — circa
3 milioane locuitori)
un mare producător
de carne și lină, creș
terea vitelor fiind
principala sursă de
venituri a țării.
‘ Paralel cu dezvol
tarea unor ramuri in
dustriale
tradiționa
le. care folosesc ma
teriile prime din sec
torul agricol, in ulti
mii ani s-a trecut Ia
exploatarea și prelu
crarea unor resurse
minerale, ca și Ia va
lorificarea rezervelor
hidroenergetice.
Ca
urmare a acestei orientări, în țară au apărut
întreprinderi
siderurgice și petro
chimice, au intrat in
funcțiune cîteva cen
trale
hidroelectrice,
construite în colabo
rare cu țările vecine.

Normalizarea vieții
politice prin reveni
rea la guvernarea ci
vilă și procesul de
democratizare inițiat
o dată cu instalarea
guvernului
rezultat
din alegeri au fost
însoțite de o serie de
măsuri de natură să
ingăduie
depășirea
dificultăților
economico-financiare, prin
stimularea relansării
producției și dezvol
tarea in ritm susținut
a industriei naționale.
în spiritul bunelor
sale relații cu state
le
latino-americane,
România întreține cu
Uruguayul
legături
de prietenie și colabo
rare, care au cunos
cut un curs ascendent.
Relațiile reciproce iși
găsesc concretizări pe
plan economic, cultu
ral ș. a., in interesul
ambelor popoare, al
cauzei păcii și înțele
gerii
internaționale.

INFORMAȚII SPORTIVE

Frumoase rezultate ale reprezentanților
României la campionate mondiale
Canotoarele
din nou la înălțime :
două titluri mondiale
și un total de 5 medalii
La campionatele mondiale de ca
notaj academic de la Nottingham
(Anglia), sportivele românce s-au
comportat excelent, reușind să cu
cerească 5 medalii, dintre care 2 de
aur, 2 de argint și una de bronz. In
finala probei de schif 4 plus 1, echi
pajul României (Lucia Toader, Chira
Stoian; Marioara Trașcă. Doina Bă
lan plus Viorica loja) s-a situat pe
locul I cu timpul de 6’43”86/100, ur
mat de R. D. Germană —- 6’48”46/100,
Canada — 6’51”27/100, U.R.S.S.. Bul
garia. S.U.A. Al doilea titlu mondial
pentru culorile românești a fost ad
judecat în proba de schif dublu
rame fără cîrmaci cu o victorie de
tașată obținută de Rodica Arba și
Olga Homeghi in 7’12”20/100. Pe
locurile următoare s-au clasat echi
pajele U.R.S.S. — 7’17”06/100, R. D.
Germane — 7’18”84/100, Canadei,
Bulgariei și Angliei.
Medaliile de argint au fost obți
nute de Veronica Cogeanu și Elisabeta Oleniuc la schif dublu cu vîsle
și de echipajul de schif 4 cu
vîsle (Anișoara Sorohan, Doina Ciucanu, Anișoara Bălan, Titie Iordache).
Rțedalia de bronz a fost cîștigată
de echipajul de schif 8 plus 1.

Medalia de aur
și un nou record al lumii —
succese ale înotătoarei
Tamara Costache
Proba feminină de 50 m liber dis
putată sîmbătă, în ultima zi a cam
pionatelor mondiale de natație de la
Madrid, s-a încheiat cu o splendidă
victorie a tinerei sportive românce
Tamara Costache, care a obținut me
dalia de aur, realizind astfel o nouă
premieră in sportul românesc.
Cucerind titlul de campioană a lu
mii. Tamara Costache a stabilit tot
odată, cu timpul de 25”28/100, un nou
record mondial (vechiul record îi
aparținea și era de 25”31/100), per
formanță prestigioasă care confirmă
ascensiunea Înotătoarei noastre. Me
dalia de argint a . fost cîștigată de
Kristin Otto {R. D. Germană) cu
25”50/100, iar cea de bronz a revenit
concurentei elvețiene Marie Therese
Armentero — 25”93/100.
Corespondenții sportivi ai agen
țiilor internaționale de presă subli
niază performanta tinerei înotătoare
Tamara Costache, prima româncă
medaliată cu aur la cele mai impor
tante întreceri ale acestui sport.
„Mica româncă Tamara Costache,
de 16 ani, cu un stil exploziv și
foarte tehnic, a deschis palmaresul
probei de 50. m liber disputate pen
tru prima oară in istoria campiona
telor mondiale, cîștigind medalia de
aur. cu un nou record al lumii. întreeînd-o pe giganta din R.D.G.,
Kristin Otto, care obținuse pină la
această finală 4 medalii de aur și
2 de argint".
relatează agenția
France Presse. La rindul său, co
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Lisi, Raf Vallone, Max von Sydow, Eli Wallach, Nicol William
son, Faye Dunaway, Michel Auclair, Massimo Girotti. Cîntă Pla
cido Domingo. Regia: Alberto Lattuada. Episodul 5.
21,50 Telejurnal
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mentatorul agenției Associated Press
notează : „Tamara Costache, o tâ
nără româncă din Ploiești, a impre
sionat publicul și pe specialiști prin
cursa remarcabilă încheiată cu un
nou record mondial". După între
cere, Tamara Costache a declarat
corespondentului agenției sus-amintite : „Eram sigură că voi ciștiga,
dar acum sint și mai fericită pen
tru că am obținut această vic
torie, corectindu-mi propriul record
mondial".

Victorii ale sportivilor noștri
la caiac-canoe
în prima zi a finalelor campiona
telor mondiale de caiac-canoe de Ia
Montreal, sportivii români s-au nu
mărat printre protagoniști, reușind
să cucerească două medalii de aur
și o medalie de bronz. în proba de
canoe simplu 1 000 m. Aurel Macarencu a repurtat o victorie specta
culoasă. decisă pe finiș, in 3’55”78/
100, urmat de Ivan Klementiev
(U.R.S.S.) — 3'56”58/100, Ivan Sabijan (Iugoslavia) — 4’00”ll/100. A
doua medalie de aur a fost cîștigată
de Daniel Stoian și Angelin Velea,
în proba de caiac dublu 1 000 m, cu
timpul de 3’17”33/100. Pe locurile
următoare s-au clasat Andre Schlebe,
Frank Fischer (R.D.G.) — 3T7”97/
100. Grant Kenny, Steve Wood (Aus
tralia) — 3’18”29/100.
în proba feminină de caiac 4 pe
500 m, echipajul României (Maria
na Ciucur, Tecla Borcănea, Luminița
Munteanu, Ana Larie) a obținut me
dalia de bronz, clasindu-se pe locul
al treilea, cu timpul de l’35”96/100.

★
FOTBAL. Meciurile disputate du
minică în etapa a doua a campio
natului diviziei A la fotbal s-au
încheiat cu următoarele rezultate :
București : Dinamo — Gloria Bu
zău 10—2. (6—0),
București : Victoria București —
Flacăra Automecanica Moreni 2—1
(0-0).
Bacău : S.C. Bacău — Rapid 2—1
(2-0).
CIuj-Napoca : Universitatea —
Jiul Petroșani 3—1 (3—1).
Craiova : Universitatea — F.C.
Argeș Pitești 2—2 (1—2).
Slatina : F.C. Olt — F.C.M. Bra
șov 3—1 (2—1).
Rm. Vilcea : Chimia — Sportul
Studențesc 2—1 (0—0).
Ploiești : Petrolul — Oțelul Ga
lați 0—0.
Partida Steaua — Corvinul Hune
doara a fost aminată.
în clasament conduce echipa
Dinamo București, cu 4 puncte.
*
ȘAH. Cea de-a 10-a partidă a
meciului pentru titlul mondial de
șah dintre marii maeștri sovietici
Gări Kasparov și Anatoli Karpov
s-a încheiat remiză. Scorul este
5.5—4,5 puncte în favoarea lui Kas
parov. Partida a lî-a va avea loc
luni 25 august.

ZC

înaltă pregătire profesională

(Urmare din pag. I)

occentuarea unității și continuității procesului
de pregătire și de perfecționare a cadrelor,
desfășurarea acestuia astfel incit fiecare mem
bru activ al societății să-și poată împrospăta
arsenalul cunoașterii cel puțin o dată la fie
care perioadă de cinci ani, iar o asemenea
îmbogățire să se realizeze în orizontul celor
mai avansate, mai valoroase descoperiri ale
revoluției științifice și tehnice contemporane.
Această condiție indispensabilă a progresului
este și mai puternic reliefată de amploarea și
importanța deosebite ale sarcinilor noii etape ce
urmează a fi parcurse în dezvoltarea economico-socială a țării, de cerințele obținerii unei
noi calități a muncii și vieții în toate dome
niile, de obiectivul atingerii stadiului de țară
cu nivel mediu de dezvoltare economică.
Așa după cum învățătura de toate gradele este
asociată muncii, tot astfel uzinele, ogoarele,
fermele agricole sint transformate in școli și
școlile în factori de creație intensă, multilate
rală, intr-un proces a cărui continuă evoluție
cuprinde milioane și milioane de oameni.
Ca, urmare, înnoirea cunoștințelor, a metode
lor și tehnicilor de lucru se realizează nu ca un

proces in sine, ci in strînsă legătură cu obiec
tivele de dezvoltare șl modernizare fixate prin
planul de stat cu cerințele noii calități, cu
obiectivele noii revoluții agrare. Așa s'e face că
inaugurarea actualului cincinal, ale cărui pre
vederi sint hotărîtoare pentru trecerea țării
noastre într-o etapă superioară de dezvoltare,
și-a asociat noi prevederi : promovarea munci
torilor în categorii înalte de încadrare
se face pe baza însușirii celei de-a
doua meserii, iar primirea de gradații sau tre
cerea pe trepte superioare, prin absolvirea de
către respectivul angajat a unui curs de ridi
care a calificării. A fost, de asemenea,
adoptată măsura ca incheierea fiecărui ciclu de
perfecționare să fie marcată nu printr-un ates
tat formal, ci prin elaborarea și susținerea unei
lucrări practice, pe o temă concretă, de
actualitate. Aceiași deziderat, al implicării de
cise in actualitate, pune in fața invățămîntului
agricol, în general in fața agriculturii, sarcina
învățării și reînvățării permanente, în vederea
ridicării nivelului de calificare și pregătire a
oamenilor - condiție esențială, decisivă pen
tru Înfăptuirea noii revoluții agrare.
Orientat in acest spirit profund patriotic,
procesul pregătirii și perfecționării profesio

I

nale iși întărește continuu caracterul de parti
cipare nemijlocită la dezvoltarea în ritm rapid
a societății românești, consolidează sentimentul
încrederii în forțele noastre, în capacitatea de
creație a poporului român, pe deplin capabil
să-și înscrie activitatea la cele mai înalte cote
de exigență ale lumii moderne. Experiența
dobîndită pînă astăzi este relevantă și din
acest punct de vedere. Față de cele 2 097 196
persoane incluse in planul pe anul 1984 al
perfecționării pregătirii profesionale pentru per
sonalul muncitor din toate ramurile economice,
în anul 1985 au fost angrenate în acest proces
cu mult peste 3 milioane de persoane, iar
anului 1986 ii este specific același ritm înalt
de cuprindere, incit se poate afirma că
perfecționarea pregătirii intră ca element de
bază in ecuația personalității, reprezintă un
indicator elocvent pentru calitatea muncii și
a vieții în societatea noastră. Statutul muncito
rului român iși demonstrează astfel superiorita
tea și prin faptul că fiecare nouă treaptă din
condiția muncii lui iși asociază un nivel
superior de cultură, de pregătire profesională,
iar cu flecare asemenea treaptă își sporește
competența, demnitatea, prestigiul lui civic.
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MESAJE DE PEȘTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimat! tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din
Cehoslovacia, al guvernului și poporului Republicii Socialiste
Cehoslovace, precum și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România un
cordial salut tovărășesc și felicitări cu prilejul celei de-a 42-a ani
versări a momentului culminant a! luptei de eliberare națională și
a eliberării României de sub dominația fascistă.
Eliberarea patriei dumneavoastră în august 1944, ca urmare a
înaintării victorioase a armatei sovietice și a insurecției armate a
forțelor patriotice românești, a creat premisele pentru înfăptuirea
transformărilor social-economice fundamentale pentru pășirea pe
calea construcției socialiste a tării. Apreciem sincer rezultatele pe
care oamenii muncii români, sub conducerea partidului comunist,
le-au obținut în construcția socialistă.
Dăm. o înaltă apreciere legăturilor tradiționale de prietenie și
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, care se dez
voltă pe baza principiilor marxism-leninism ului și internaționalis
mului socialist. Sintem convinși că și în viitor acestea se vor
adinei, în spiritul tratatului de alianță cehoslovaco-român, în inte
resul unității țărilor comunității socialiste și întăririi alianțelor lor
de apărare și economice, în cadrul Tratatului de la Varșovia și al
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.
în această zi însemnată, vă dorim dumneavoastră, stimați to
varăși, comuniștilor și întregului popor muncitor noi succese în în
deplinirea sarcinilor exigente trasate de cel de-al XIII-lea Congres
al Partidului Comunist Român, în lupta comună pentru pace,
dezarmare și progres social în lume.

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

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român — cea de-a
42-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist — în
numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii
Populare Mongole, precum și al meu personal, vă adresez dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România, comuniștilor și întregului. popor frate român, salutări
cordiale și tovărășești și cele mai bune urări.
Pășind pe drumul construcției socialiste, poporul român, prin
munca sa plină de abnegație, în strinsă conlucrare cu popoarele
Uniunii Sovietice și ale altor țări socialiste frățești, a înfăptuit
într-o scurtă perioadă istorică profunde transformări social-politice. Succesele României socialiste obținute în anii construcției
socialismului sînt indisolubil legate de activitatea avangardei de
luptă a poporului român — Partidul .Comunist Român, de la a
cărui creare s-a sărbătorit împlinirea a 65 de ani în mai 1986.
Constatînd că se dezvoltă cu succes relațiile de prietenie și
colaborare frățească dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol
și Partidul Comunist Român, dintre țările noastre, dintre popoa
rele mongol și român, relații bazate pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, sînt încredințat că
aceste raporturi se vor dezvolta și întări continuu, în spiritul
Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Populară
Mongolă și Republica Socialistă România, în folosul popoarelor
noastre, în interesul consolidării unității și solidarității țărilor
comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului.
De Ziua națională a Republicii Socialiste România vă urez
dumneavoastră, comuniștilor, poporului frate român fericire,
bunăstare și mari succese în transpunerea în viață a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, în opera
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în lupta
pentru o pace trainică și securitate generală.

J. BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural
Popular al Republicii Populare Mongole

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

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele partidului comunist, al poporului și al guvernului
cubanez, permiteți-mi să vă adresez cele mai frățești felicitări și
un cordial salut cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a eliberării
României de sub jugul fascist.
O sărbătoare atît de semnificativă ne oferă plăcutul prilej de a
vă transmite bucuria noastră pentru succesele obținute de po
porul, partidul și guvernul român în construirea societății socialiste.
Această aniversare are loc in momentele in care imperialismul iși
intensifică acțiunile agresive și cind devine tot mai stringentă spri
jinirea inițiativelor sovietice constructive privind dezarmarea, care
animă speranța in rindul țărilor iubitoare de pace și progres social.
Vă reafirmăm dorința noastră de a dezvolta în continuare prie
tenia. colaborarea și relațiile bilaterale dintre țările noastre, de a
continua lupta- comună pehtru socialism, pentru pacea și progresul
economic și social al popoarelor, mai ales al țărilor in curs de dez
voltare, pornind de la stabilirea noii ordini economice internaționale.
Cu sentimente de cea mai înaltă considerație și prietenie,

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba

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

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul sărbătorii naționale a României prietene, vă adresez
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă
România felicitări cordiale și cele mai bune urări de prosperitate
și de dezvoltare cu succes în continuare a tării dumneavoastră.
Exprim și cu această ocazie satisfacția față de dezvoltarea
rodnică a relațiilor de colaborare dintre Uniunea Comuniștilor din
Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre țările noastre so
cialiste vecine, precum și dorința de dezvoltare continuă a aces
tora, de întărire a prieteniei dintre popoarele și naționalitățile
din Iugoslavia și poporul român.

MILANKO RENOVIȚA
Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

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

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă transmitem dumneavoastră, Partidu
lui Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat,
Guvernului Republicii Socialiste România, precum și întregului po
por român cele mai călduroase felicitări.
Victoria revoluției din august 1944, conduse de Partidul Comu
nist Român, a deschis calea marilor schimbări revoluționare, a fă
cut ca România să înainteze pe drumul construirii socialismului.
Dintr-o țară agrară înapoiată, cu o industrie slab dezvoltată, Româ
nia a devenit astăzi o țară industrial-agrară cu o industrie mo
dernă, o agricultură socialistă care progresează an de an tot mai
mult ; cultura, educația și știința se dezvoltă puternic, viața mate
rială și spirituală a poporului se îmbunătățește continuu.
Comuniștii și poporul vietnamez urmăresc întotdeauna cu sim
patie opera de construire a socialismului în România și doresc
sincer poporului frate român ca, sub conducerea Partidului
Comunist Român, in frunte cu tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu, să obțină, în continuare, noi și tot mai mari
succese în îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al
P.C.R., ducind astfel opera de construire a socialismului în România
spre noi culmi tot mai înalte.
Sintem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre partidele, statele și popoarele celor două țări ale noas
tre se vor consolida și dezvolta continuu, în interesul popoarelor
noastre, al socialismului și păcii în lume.

TRUONG CHINH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale
a Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Muncitorilor din Etiopia, al guvernului șl
al poporului Etiopiei Socialiste, cit și al meu personal, doresc să
vă adresez dumneavoastră, poporului frate român si Guvernului
Republicii Socialiste România felicitări cu ocazia celei de-a 42-a
aniversări a Zilei eliberării naționale.
Am convingerea că relațiile prietenești existente între cele
două țări vor cunoaște o tot mai largă consolidare în viitor.
Folosesc acest prilej pentru a vă adresa urări de sănătate șl fe
ricire, iar poporului Republicii Socialiste România prosperitate și
progres.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncitorilor din Etiopia,
Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
Comandant suprem al Armatei Revoluționare
a Etiopiei Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării României, vă
rugăm să primiți felicitările comuniștilor italieni.
în acești ani. România socialistă a obținut rezultate pozitive
pentru propriul popor și și-a adus o contribuție importantă la con
strucția păcii în lume.
Sintem convinși că veți ști să înfruntați viitorul cu_ succes,
realizînd obiectivele voastre de pace și dezvoltare socialistă.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii,
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului
Frontul de Eliberare Națională,
Președintele Republicii Algeriene
Democratice și Populare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia zilei eliberării țării dumneavoastră prietene. îmi face
plăcere să vă adresez, în numele meu și al poporului din Marea
Jâmahirie Arabă Libiană Populară Socialistă, cele mai sincere fe
licitări și cele mai bune urări, dorindu-vă multă sănătate și feri
cire. iar poporului român prieten progres și prosperitate.

Este o mare plăcere pentru mine să vă transmit dumneavoastră
și poporului Republicii Socialiste România calde felicitări cu ocazia
Zilei naționale, împreună cu cele mai bune urări de fericire șl
prosperitate.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și guvernului argentinian, precum șl al
meu personal, îmi face plăcere să vă adresez cele mal sincere feli
citări și urări de fericire personală și de prosperitate pentru Româ
nia prietenă, cu prilejul sărbătorii sale naționale.

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului
Republicii Socialiste România viile mele felicitări și cele mai calde
urări cu prilejul sărbătoririi zilei eliberării tării dumneavoastră.
Aș dori, totodată, să-mi reafirm speranța că noul angajament cu
privire la scopurile și principiile Cartei luat cu ocazia ceremoniilor
de marcare a celei de-a 40-a aniversări a Organizației Națiunilor
Unite se va traduce în viată printr-o voință crescîndă din partea
tuturor de a acționa pentru realizarea nobilelor sale obiective.
Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerațiunl,

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretarul general
al Organizației Națiunilor Unite

Președintele Republicii Socialiste România

Regina ELISABETA A ll-A
a Regatului Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale vă adresez sincerele mele felicitări
și transmit cele mai bune urări pentru viitorul fericit ai poporului
român.

BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

RAUL ALFONSIN
Președintele Națiuni), Argentinieni
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, vă transmit felicitările
mele, precum și urări de pace și bunăstare pentru poporul român.

Domnule președinte.
Cu ocazia Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări, îmi
este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și, prin inter
mediul dumneavoastră, poporului român prieten felicitările mele
cele mai vii și călduroase, împreună cu cele ale întregului popor
zairez, strîns unit în cadrul partidului nostru. Mișcarea Populară
a Revoluției.
Această fericită ocazie îmi permite să vă adresez cele mai bune
urări de fericire personală, precum și de prosperitate pentru fru
moasa dumneavoastră țară.
Sînt convins, domnule președinte, că relațiile de prietenie șl de
cooperare statornicite între țările noastre se vor întări tot mai mult,
spre binele popoarelor român și zairez.

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU
NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă adresez cele mai calde felicitări și
cele mai sincere urări de bine, în numele guvernului și poporului
Republicii Liberia, precum și ai meu personal.
Vă doresc dumneavoastră, precum și guvernului, poporului și
tării dumneavoastră pace trainică, fericire și prosperitate.
Cu cea mai înaltă considerație,

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă
rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și cele
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum
și pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste
România.

INGRID
Regenta Danemarcei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face deo
sebită plăcere să vă adresez cordiale felicitări, precum șl sincere
urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul dum
neavoastră.

HIROHITO
împăratul Japoniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

SAMUEL KANYON DOE

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Liberia

Fericita aniversare a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
România, de care Republica San Marino este legată prin raporturi
cordiale de prietenie, ne oferă plăcutul prilej de a vă exprima, în
numele guvernului și al poporului Republicii San Marino, cele mai
călduroase urări de pace, prosperitate și fericire pentru poporul
român.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

ANDRE KOLINGBA
Președintele Republicii Centrafricane,
Sef al statului și al guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Guvernului și poporului Republicii Islamice
Pakistan, precum și in numele meu personal, îmi face o deosebită
plăcere să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului
român urări și felicitări cordiale cu ocazia fericită a Zilei
naționale a Republicii Socialiste România.
îmi exprim convingerea că strînsele relații de prietenie și
cooperare care există atît de fericit între țările noastre se vor
întări în continuare, în anii care vin.
Vă adresez urările mele de viață lungă, sănătate și fericire, de
continuu progres și prosperitate pentru poporul român prieten.
Vă rog să primiți asigurarea înaltei mele considerații.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Elene

Președintele Republicii Socialiste România

RAJIV GANDHI

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Prim-ministru al Republicii India

Cu prilejul sărbătorii naționale, doresc să exprim, în numele
poporului italian, cele mai călduroase și sincere urări pentru vii
torul prosper al poporului român și pentru fericirea dumnea
voastră.

CHRISTOS A. SARTZETAKIS

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
în numele guvernului și poporului Indiei, precum și al meu
personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul fericit al Zilei
naționale a Republicii Socialiste România.
Relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare permanentă
și sint convins că ele vor continua să se întărească și să se
diversifice în anii care vin.
Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de prosperitate pentru poporul român prieten.

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și stimate prieten,
Cu ocazia zilei de,. 23 August, aniversarea eliberării marii și fru
moasei dumneavoastră țări, vă adresez dumneavoastră și poporului
român prieten cele mai călduroase felicitări, ca o expresie a do
rinței comune de a conlucra pentru întărirea cooperării statornicite
între țările noastre și instaurarea unui climat de destindere inter
națională.
Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

Președinte al Consiliului de conducere și
Comandant suprem al forțelor armate
ale Republicii Federale Nigeria

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului elen și al- meu
personal, cele mai călduroase felicitări și urări de bunăstare și
prosperitate poporului român prieten, de fericire pentru dumnea
voastră personal.
Exprlmîndu-mi satisfacția pentru bunele relații de prietenie tra
dițională și cooperare existente intre țările noastre, doresc să re
afirm convingerea că aceste relații vor continua să se consolideze
tot mai mult în viitor, în interesul celor două popoare, al cauzei
păcii și cooperării in regiunea noastră, in Europa și în lume.

Președintele Republicii Socialiste România

General-maior IBRAHIM B. BABANGIDA

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Cu prilejul sărbătorii naționale, îmi este deosebit de plăcut să vă
adresez în numele meu, precum și în numele guvernului și al po
porului marocan, felicitările noastre cele mai călduroase și urările
cele mai sincere de sănătate și fericire personală și prosperitate
mereu crescîndă poporului român prieten sub înalta și înțeleaptă
dumneavoastră conducere.
Vă rog să primiți expresia deosebitei mele considerațiunl,

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
în numele poporului și Guvernului Republicii Federale Nigeria
și al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și po
porului român prieten felicitări și cele mai bune urări cu ocazia
Zilei naționale a României.
Exprim dorința sinceră ca bunele relații care s-au statornicit
între țările noastre să se dezvolte in continuare in interesul reci
proc al celor două popoare.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
vă adresez felicitările mele cele mai vii. precum și cele mai bune
urări pentru dumneavoastră și pentru viitorul fericit al poporului
român.
Adresez, totodată, urări pentru ca legăturile tradiționale de
prietenie care unesc cele două țări ale noastre să se întărească si
mai mult.

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

i

în numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, al
Guvernului Republicii Populare Mozambic și al meu personal, salut
cu deosebită satisfacție, căldură și solidaritate militantă ziua de
23 August, data celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare
a poporului român. '
23 August 1944 simbolizează glorioasa victorie a eroicului popor
al României împotriva dominației, agresiunii și umilirii.
Această dată glorioasă constituie un simbol istoric important al
vîetii poporului frate român și al luptei drepte a popoarelor care
se ridică împotriva imperialismului, colonialismului, fascismului și
apartheidului.
Azi. ca și în trecut, admirăm angajarea fermă și plină de
abnegație a poporului român, care, condus de partidul său comu
nist și sub cirmuirea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, construiește în patria sa liberă și suverană un
stat nou, un stat socialist înaintat.
Salutăm spiritul și efortul exemplar cu care poporul frate
român materializează hotărîrile Congresului al XIII-lea, care a
avut Ioc în 1984
La sărbătorirea celei de-a 42-a aniversări a eliberării României
de fascism și imperialism, reafirmăm încă o dată dorința noastră de
a adinei și consolida relațiile de prietenie, solidaritate militantă și
cooperare bilaterală statornicite între partidele și statele noastre,
spre binele reciproc al popoarelor noastre.
în încheiere, adresez urări de prosperitate și bunăstare poporu
lui frate român, cit și de sănătate deplină și viață lungă dumneavoastiă, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Cu înaltă considerație.

Sărbătorirea celei de-a 42-a aniversări a eliberării României îmi
oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului algerian,
al partidului său — Frontul de Eliberare Națională, al guvernului
șl în numele meu personal, felicitările noastre cele mai călduroase.
Folosesc această fericită ocazie pentru a reafirma disponibilita
tea Algeriei de a dezvolta și mai mult relațiile de prietenie și de
cooperare care există între cele două țări ale noastre. Sint convins
că Algeria și România vor continua cu hotărire acțiunile lor în fa
voarea instaurării unei ere universale de pace, securitate și coo
perare.
Permiteți-mi să vă adresez cele mai bune urări de‘sănătate și
de fericire personală, iar poporului prieten al României numeroase
și noi succese.
Cu înaltă considerațiune,

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

MARINO VENTURI
ARIOSTO MAIANI
Căpitani Regenți
ai Republicii San Marino

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei eliberării naționale a țării dumnea
voastră, vă adresez în numele meu, al poporului și Guvernului
Republicii Seychelles, dumneavoastră, precum și poporului și Gu
vernului Republicii Socialiste România cele mai sincere felicitări.
Exprim dorința ca relațiile de prietenie și solidaritate statorni
cite între țările noastre să se dezvolte tot mai mult, în interesul
nostru reciproc.
Cu cea mai înaltă considerație,

FRANCE ALBERT RENE
Președintele

Republicii

Seychelles

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură In
a vă transmite cele mai bune urări și sincere felicitări cu prilejul
aniversării Zilei naționale. Folosesc această ocazie pentru a vă
ura multă sănătate, iar poporului prieten al României prosperitate
deplină.
Cu cea mai înaltă, stimă și considerație,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
permiteți-mi să vă adresez în numele meu. al guvernului și al po
porului din Republica Malawi, sincere felicitări, împreună cu
urările noastre de sănătate și fericire.
Exprim convingerea că bunele relații bazate pe egalitate și
prietenie care există atît de fericit între țările noastre vor continua
să se dezvolte in viitor, in interesul reciproc al celor două popoare.

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste
România, imi este deosebit de plăcut să vă transmit cele mai
sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru sănă
tatea și fericirea dumneavoastră, de progres și prosperitate po
porului prieten al României.

H. KAMUZU BANDA

QABOOS BIN SAID

Președintele Republicii Malawi

Sultanul Omanului

I

Cooperarea economică
intre țările
in curs
«
de dezvoltare

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE
MARII SĂRRĂTORI NAȚIONALE A POPORDIEI ROMÂN
In cadrul multiplelor acțiuni omagiale, orga
nizate în diverse țâri ale lumii, spre a marca
marea sărbătoare națională a poporului ro
mân — ziua de 23 August — sînt reliefate pro
fundele semnificații ale revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă în istoria contemporană a României, punîndu-se un accent deosebit pe marile reali
zări obținute de poporul nostru în toate do

MOSCOVA (Agerpres). — M.
Chebeleu transmite : La Kiev a
avut loc adunarea festivă a repre
zentanților oamenilor muncii din
oraș.
în alocuțiunile rostite au fost
puse în evidență rolul de organiza
tor și conducător al P.C.R. in în
făptuirea actului istoric de la 23
August 1944 și evocate profundele
transformări politice, economice,
sociale, științifice și culturale în
viața poporului român, succesele
obținute in construcția socialistă,
îndeosebi in perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., cînd in
fruntea partidului și statului a fost
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Relevindu-se însemnătatea întîlnirilor româno-sovietice la nivel
înalt, s-a subliniat influența de
terminantă pe care acestea o au
asupra dezvoltării și diversificării
pe multiple planuri a relațiilor de
prietenie și colaborare dintre cele
două partide, țări și popoare.
Cu același prilej, la Kiev s-a
inaugurat „Decada cărții Republi
cii Socialiste România".
Au participat V. P. Scerbina,
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucraine
ne, G. V. Dzas. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.S.S.
Ucrainene. V. G. Malomuj, secre
tar al Comitetului regional de
partid Kiev al P.C. din Ucraina,
V. I. Zaiciuk, ministrul justiției,
conducători ai unor organe cen
trale. membri ai conducerii secției
din R.S.S. Ucraineană a Asociației
de prietenie sovieto-română, ar al
tor organizații obștești și de masă,
generali și ofițeri superiori, oameni
de cultură și artă.

+

O adunare festivă, cu același
prilej, a avut loc și în capitala
R.S.S. Armene, Erevan.
în cuvintările rostite au fost re
liefate semnificația deosebită a ac
tului istoric de la 23 August 1944,
succesele obținute de România pe
drumul făuririi unei vieți noi. în
deosebi în ultimele două decenii,
politica de pace și dezarmare, in
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, de colaborare si înțelegere între
popoare, promovată de partidul si
statul nostru pe plan internațional.
A fost subliniată, totodată, amola
dezvoltare pe care o cunosc rela
țiile de prietenie.și de colaborare
dintre cele două partide, țări și
popoare. în spiritul înțelegerilor
convenite în cadrul întîlnirilor ro
mâno-sovietice la nivel înalt.
Au participat V. Galumian, vice
președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.S. Armene,
I. Hadjaminian. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al R.S.S.
Armene. A. Stenanian. șeful Sec
ției relații externe a C.C. al P.C.
din Armenia, conducători ai unor
organe centrale republicane, repre
zentanți ai organizațiilor de masă
și obștești, un numeros public.

BEIJING. — La Beijing a avut
loc o recepție organizată de Aso
ciația de prietenie a poporului
chinez cu străinătatea și Asocia
ția de prietenie China — România.
Despre semnificația evenimentu
lui de la 23 August a vorbit Li
Jiang, membru al Comisiei Cen
trale Consultative a P. C. Chinez,
președintele Asociației de priete
nie China — România, care a evo
cat istoria luptei revoluționare a
poporului român pentru dobîndirea eliberării naționale și so
ciale. Vorbitorul s-a referit pe
larg Ia marile succese înregistrate
de poporul român în construcția
socialistă, in special după Congre
sul al IX-lea al P.C.R., de cind
în fruntea partidului și statu
lui nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Poporul chinez,
a spus vorbitorul, se bucură sin
cer de aceste succese și dorește ca
poporul român prieten să facă și
în viitor progrese importante în
edificarea economico-socială mul
tilaterală a patriei sale.
Un grup de artiști chinezi a pre
zentat un spectacol de cintece din
folclorul celor două popoare.
Au fost prezenți Ji Pengfei.
consilier de stat, membru al Co
misiei Centrale Consultative a
P. C. Chinez. Zhang Wonjin, pre
ședintele Asociației de prietenie a
poporului chinez cu străinătatea,
Zhou Nan, adjunct al ministrului
afacerilor externe, Wang Pinqing,
adjunct al ministrului comerțului
exterior și relațiilor economice
externe, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, ziariști.
De asemenea. în marea sală de
spectacole a Palatului de cultură
al naționalităților din Beijing a
avut loc gala filmului românesc.
AU fost prezinți Ma Jing Xiong,
adjunct al ministrului radioteleviziunii și cinematografiei al
R. P. Chineze. Liang Geng, vice
președinte al Asociației de priete
nie a poporului chinez cu. străi
nătatea. directorul cinematografiei,
directori din M.A.E., din Ministerul
Culturii, oameni de artă si cultură
din capitala R. P. Chineze.
PHENIAN. — Sub auspiciile Co
mitetului municipal Phenian al
Partidului Muncii din Coreea și
ale Asociației de prietenie coreeano-română, în capitala R.P.D. Co
reene a avut Ioc o adunare festivă
consacrată Zilei naționale a Româ
niei. Au participat Hian Sun Kwon,
secretar al Comitetului municipal
de partid. Kim Hiang Riul, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
O Mun Han, vicepreședinte al Co
mitetului de relații culturale cu
străinătatea, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie coreeano-română. funcționari superiori din
M.A.E.. reprezentanți ai organelor
de partid și de stat din Phenian.
Importanța evenimentului ani
versat. succesele remarcabile obți
nute de poporul român sub condu

meniile de activitate în anii construcției so
cialiste, în special în perioada ultimelor două’
decenii, de cînd la cîrma destinelor românești
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România. Tot
odată, sînt evidențiate principiile pe baza că
rora, sub directa îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, este fundamentată și

cerea partidului comunist, îndeo
sebi în ultimele două decenii, de
cind în fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. precum și cursul con
tinuu ascendent al relațiilor de
prietenie, colaborare și solidaritate
româno-coreene au fost evocate de
O Mun Han. vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie coreeano-română, și de Constantin Iftodi, am
basadorul României la Phenian.
în încheiere a fost prezentat un
film artistic românesc.
SOFIA. — La combinatul „Elpromenergo" din Sofia a avut loc o
adunare festivă dedicată celei de-a
42-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă.
Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Stoian Penkov, vicepreședinte al Asociației
de prietenie bulgaro-română. și
ambasadorul României la Sofia.
Au fost evidențiate puternica dez
voltare economică și socială a
României In anii socialismului,
realizările remarcabile dobîndite de
poporul român, în special în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea
partidului și a statului nostru a fost
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu,

promovată politica externă a țării noastre, subliniindu-se eforturile și inițiativele ei nedbătute
pentru soluționarea echitabilă, democratică a
marilor probleme ale epocii contemporane, pen
tru edificarea unei lumi mai bune și mai
drepte, o lume a păcii, egalității și dezvol
tării independente a tuturor popoarelor pla
netei — eforturi și inițiative care au adus Româ
niei socialiste, președintelui său un binemeri
tat și recunoscut prestigiu internațional.

reprezentanți a! Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Secției pentru
relații externe a C.C. al P.S.U.G.
ULAN BATOR. — La combinatul
de mobilă și mucava din Ulan Ba
tor a avut loc, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie MongoliaRomânia. o adunare festivă.
în cuvintarea rostită cu acest
prilej, prof. dr. Baldamdorj, recto
rul Institutului de medicină, vice
președinte al asociației, a eviden
țiat succesele obținute de poporul
român în toate domeniile de acti
vitate, raporturile de prietenie și
colaborare existente intre cele două
țări.
A fost prezentată semnificația
istorică a actului de la 23 August
1944. Au fost subliniate, de aseme
nea, marile transformări pe plan
politic, economic și social-cultural
care au avut loc în țara noastră,
îndeosebi în perioada care a trecut
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
evocindu-se contribuția activă a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
soluționarea constructivă a com
plexelor probleme ale lumii con
temporane.
Cu același prilej, a fost inaugu
rată o expoziție de carte cuprinzînd opere ale secretarului general
al P.C.R., alte lucrări social-poli-

• Deosebită apreciere a marilor succese
obținute de poporul român în anii con
strucției socialiste, în special în perioada
de după Congresul al IX-lea al P.C.R.
• înaltă considerație față de activitatea pro
digioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu
în slujba idealurilor de pace și progres
ale omenirii
Bub a cărui conducere comuniștii
și oamenii muncii, întregul nostru
popor transpun cu succes în viață
programul de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate.
Vorbitorii au subliniat rolul
determinant pe care îl au întilnirile și convorbirile tradiționale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Todor Jivkov, secretar general
al C.C. al P.C.B., președintele
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, în dezvoltarea ascendentă a
relațiilor de prietenie și colabora
re româno-bulgare.
Evidențiind conlucrarea românobulgară pe plan internațional, vor
bitorii au relevat importanța Declarației-Apel adresate de tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
privind crearea în Balcani a unei
zone lipsite de arme chimice.
BUDAPESTA. — Cu prilejul
marii noastre sărbători naționale,
la ambasada țării noastre din
Budapesta a fost organizată o gală
a filmului românesc.
Cu această ocazie a fost organi
zată o expoziție de carte social-politică, la loc de frunte fiind expuse
lucrări din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
Au participat Gabor Nagy, ad
junct. al ministrului afacerilor ex
terne. Ferenc Ratkai. adjunct al
ministrului culturii. Laszlo Gombocz, adjunct al ministrului comer
țului exterior. Jozsef Szabo, rec
torul Școlii superioare politice a
P.M.S.U.. reprezentanți ai Ministe
rului Apărării Naționale, ai altor
instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, șefi ai unor misiuni
diplomatice.
PRAGA. — Din partea Ambasa
dei Republicii Socialiste România
la Praga și a organelor de partid
și de stat cehoslovace au fost depu
se coroane de flori la monumentele
eroilor români din localitățile Brno,
Banov, Havlickuv Brod. Humpo.lec,
Kromeriz. Lucenec. Piestany și
Zvolen. căzuți în luptele pentru
eliberarea Cehoslovaciei de sub do
minația fascistă.
Au fost arborate drapelele Româ
niei și Cehoslovaciei și intonate
imnurile de stat ale celor două țări.
Au participat conducători ai or
ganelor locale de partid și de stat,
militari, tineri, pionieri.

BERLIN. — Cu prilejul celei de-a
42-a aniversări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă,
la ambasada țării noastre din
Berlin a avut loc o conferință de
presă. S-au evidențiat însemnătatea
acestui eveniment în. istoria po
porului nostru, contribuția esenția
lă a P.C.R.. care a mobilizat toate
forțele progresiste din România la
lupta antifascistă. Au fost eviden
țiate marile transformări revolu
ționare petrecute în viața țării, a
poporului, subliniindu-se îndeosebi
rezultatele deosebite obținute după
cel de-al IX-lea Congres al Part'dului Comunist Român,, cind in
fruntea partidului și antalului a fost
ales tovarășul Nicolae Ceapșescu,
care, prin activitatea sa teoretică
și practică, a determinat dezvol
tarea dinamică pe toate planurile a
țării noastre, a impulsionat con
lucrarea sa activă pe plan interna
țional. creșterea prestigiului Româ
niei socialiste pe toate meridianele
lumii. La conferință au participat

Documentul final al reuniunii
de la Cairo a „Grupului
celor 77“

ttce și s-a deschis o expoziție de
fotografii ilustrînd realizările po
porului român în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.
Manifestările s-au încheiat cu un
program artistic susținut de an
samblul combinatului.
Au participat S. Bold, ministrul
economiei forestiere, președintele
asociației, G. Erdene, șeful secției
relații externe a C.C. al Partidului
Popular
Revoluționar
Mongol,
D. Bilegt, vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al organizațiilor
de pace și prietenie, funcționari
superiori din Ministerul de Ex
terne. activiști ai C.C. al P.P.R.M.

LISABONA. — în municipiul
Loures (Portugalia) a fost deschi
să expoziția documentară de foto
grafii „România la a 42-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă".
Expoziția prezintă In Imagini
marile înfăptuiri ale poporului ro
mân obținute în toate domeniile de
activitate, succesele remarcabile
obținute în perioada deschisă de
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.
Autoritățile locale prezente la
deschiderea expoziției au subliniat
importanta realizărilor poporului
român, a experienței României în
dezvoltarea economică și socială.
A fost apreciată, de asemenea, po
litica de pace și colaborare promo
vată consecvent de țara noastră
sub
îndrumarea
președintelui
Nicolae Ceaușescu, inițiativele și
acțiunile sale pentru apărarea pă
cii. dezarmare și eliminarea peri
colului nuclear.
Ou acest prilej au fost eviden
țiate relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și Portu
galia, dintre popoarele celor două
țări.

OTTAWA. — Ziua națională a
Republicii Socialiste România a
fost sărbătorită șl în cadrul Expo
ziției mondiale de la Vancouver —
Canada — Expo ’86. în Piața națiu
nilor din cadrul Expo ’86 a avut
loc festivitatea înălțării drapelului
tării noastre și a fost intonat Im
nul de Stat al României. La cere
monie au rostit alocuțiuni amba
sadorul Patrick Reed, comisarul
general al expoziției, reprezentanți
ai guvernului federal canadian,
precum și ambasadorul țării noas
tre in Canada, Emilian Rodean.
Vorbitorii au relevat însemnătatea
actului istoric de la 23 August
1944, succesele obținute de poporul
român sub conducerea Partidului
Comunist Român în opera de con
struire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism, ro
lul hotăritor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, în elaborarea și transpu
nerea in viață a programelor de.
dezvoltare economică și socială, a
politicii externe a țării noastre,
contribuția majoră a conducătoru
lui statului nostru la eforturile de
instaurare a unui climat de pace
și înțelegere între popoare. Au fost
evidențiate cursul ascendent al re
lațiilor româno-canadiene, impor
tanța vizitei de stat pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu au
efectuat-o în Canada. Au fost adre
sate felicitări poporului nostru cu
ocazia Zilei naționale a României.
De asemenea, la pavilionul Româ
niei a avut loc o festivitate la care
au participat reprezentanți ai gu
vernului federal, ai guvernului
provinciei Columbia
Britanică,
municipalității orașului Vancouver,
oameni politici, de afaceri.

COPENHAGA. — La ambasada
română din Copenhaga a avut loc
o gală de filme documentare, de
dicată celei de-a 42-a aniversări a
revoluției de eliberate socială și
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă.
Cu acest prilej s-au evidențiat
succesele istorice obținute de oa
menii muncii in construcția socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, politica de pace, colaborare
și înțelegere promovată con
secvent pe plan internațional,
VIENA. — La Viena a avut loc
rolul determinant al tovarășului
o adunare festivă organizată de
Nicolae Ceaușescu. secretar geAsociația de prietenie Austria— • neral al Partidului Comunist Ro
România si Ambasada Republicii
mân, președintele Republicii, în
Socialiste România.
făurirea vieții noi a poporului
în alocuțiunile rostite cu acest
nostru.
prilej a fost scoasă în evidență
Au participat șefi ai unor mi
contribuția pe care au avut-o ar
siuni diplomatice acreditați în Da
mata română. întregul nostru po
nemarca, reprezentanți ai M.A.E.
por
la înfringerea Germaniei
și ai altor instituții centrale, ai
naziste, precum și la eliberarea
unor partide politice, oameni de
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei
cultură și artă, membrii conducerii
părți din teritoriul Austriei.
Asociației Danemarca — România.
A fost subliniată, de asemenea,
lupta eroică a poporului nostru sub
TOKIO. — La Tokio s-a desfă
conducerea Partidului Comunist
șurat o adunare festivă consacrată
Român pentru refacerea economiei
sărbătorii naționale a României.
naționale și trecerea la edificarea
Despre semnificația zilei de 23
societății socialiste.
August în istoria poporului român,
Un loc important a fost rezervat
dezvoltarea economico-socială a ță
relevării mărețelor victorii obținu
rii in anii socialismului, iniția
te de poporul nostru în anii edifi
tivele României, ale președintelui
cării societății socialiste. îndeosebi
Nicolae Ceaușescu pentru oprirea
în perioada de după Congresul al
cursei înarmărilor,
înfăptuirea
IX-lea. de cînd Ia conducerea
dezarmării, înainte de toate a
partidului si statului a fost ales
dezarmării nucleare, pentru întă
tovarășul Nicolae Ceausescu. S-a
rirea păcii și dezvoltarea cooperă
subliniat, totodată, contribuția pre
rii internaționale au vorbit Naono
ședintelui României la crearea
Atsushi. profesor la Universitatea
Tokio, și Constantin Vlad. ambasa
unui climat de pace și bună înțe
dorul Republicii Socialiste Româ
legere între popoare.
nia în Japonia.
în încheierea manifestării a avut
Au participat reprezentanți ai
loc un recital de muzică clasică
vieții politice și cultural-științifice
românească.
japoneze, diplomați, un numeros
Au participat reprezentanți ai
public.
M.A.E. austriac, ai altor ministere
La Asahi Hall, în centrul capi
talei
japoneze, a fost deschisă o
și instituții centrale din Austria,
expoziție
de fotografii înfățișînd
membri ai corpului diplomatic adezvoltarea economico-socială a
creditat la Viena, un numeros pu
României, realizările istoricd ale
blic.
poporului român.
STOCKHOLM. — La Stockholm
De asemenea, . la ambasada ros-a desfășurat, sub auspiciile Aso
mână a avut loc o conferință de
ciației Suedia—România și amba
presă.
sadei române, o adunare festivă
(Agerpres)
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Amplă demonstrație a militanților pentru pace
TOKIO. — In portul Sasebo a
avut loc o amplă demonstrație, or
ganizată de mișcările de luptă
pentru pace din Japonia, \n semn
de protest față de prezența cuirasatului american „New Jersey", care
poate transporta încărcături nuclea
re, transmite agenția France Presse.
Manifestanții, aflați pe numeroase
ambarcațiuni mici in rada portului,
au fost împrăștiau de cei 3 600 de

polițiști și cele 50 de nave de pa
trulare mobilizate de autorități.
Principalele cotidiane nipone,
,.Yomiuri“ și ,, Asahi", au publicat
articole in care se arată că recu
noașterile aeriene făcute deasupra
navei au dovedit prezența la bor
dul acesteia a cel puțin patrii ra
chete de croazieră purtătoare de
încărcături nucleare de tip ..Toma
hawk" și a patru rachete de tip
„HarpoOn", adaugă A.F.P.

Guvernul australian se pronunță
pentru încetarea experiențelor nucleare
CANBERRA. — Guvernul Aus
traliei consideră încetarea expe
riențelor cu arma nucleară o nece
sitate stringentă — a declarat mi
nistrul australian de externe. Wil
liam Hyden. El a subliniat că gu
vernul țării sale socotește prioritar
în domeniul dezarmării încheierea
unui acord privind încetarea ge
nerală și totală a exploziilor nu
cleare. într-o declarație făcută pre
sei. William Hyden a afirmat că
Australia se pronunță pentru de
zarmare. în special pentru dezar
marea nucleară, pentru Înlăturarea

4\
!
*
*

în final a arsenalelor atomice. 1
acest context, ministrul de externe
a salutat Declarația din Mexic în
problemele dezarmării, adoptată de
șefii de stat sau de guvern din Argentina. Grecja, India. Mexic,
Suedia și Tanzania, în cadrul întîlnirilor de la Ixtapa. El a informat,
de asemenea, că Australia împărtășește punctul de vedere al semnatarilor „Declarației de la Delhi" și
în ce privește necesitatea reducerii
echilibrate și a armamentelor clasice.
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Apel la utilizarea energiei atomice
numai în scopuri pașnice
BRASILIA. — într-un document
comun, fizicienii brazilieni și ar
gentinieni lansează un apgl la uti
lizarea în scopuri pașnice a . ener
giei nucleare. Documentul este
semnat de președintele Asociației
fizicienilor argentinieni, Naren
Bali, și de omologul său de la
Societatea braziliană de fizică, Ramayan Gazzinelli. Semnatarii pre

In sprijinul soluționării

pașnice a situației
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în portul japonez Sasebo

CAIRO 24 (Agerpres). — La Cairo
s-au încheiat lucrările reuniunii
„Grupului celor 77" privind coope
rarea economică între țările în curs
de dezvoltare. Documentul final
principal adoptat de reuniune și in
titulat „Declarația de la Cairo" re
afirmă angajamentul țărilor membre
ale grupului de a promova coope
rarea economică dintre ele și stabi
lește direcțiile de acțiune în vederea
dezvoltării acestei cooperări.
Declarația reliefează cerința fina
lizării cu rezultate concrete a pri
mei runde de negocieri a sistemu
lui global de preferințe comerciale
între țările în curs de dezvoltare, a
întăririi, conlucrării dintre organiza
țiile comerciale de stat din aceste
țări și a creării unui sistem propriu
de informare asupra posibilităților
de cooperare economică reciprocă.
Raportul aprobat de >parțicipanții
la reuniune, evaluează modul de rea
lizare a programului de acțiune pri
vind cooperarea economică dintre
țările în curs de dezvoltare, adoptat
în urmă cu cinci ani la conferința
„Grupului celor 77“ de la Caracas și
conține măsuri concrete vizînd pro
movarea pe mai departe a acestei
cooperări.
A fost adoptată, de asemenea, o
rezoluție de condamnare a politicii
de apartheid a guvernului rasist de
la Pretoria.
într-o altă rezoluție, privind con
dițiile economice in teritoriile arabe
ocupate de Israel, este reafirmată
necesitatea unei rezolvări juste și
pașnice a problemei palestiniene prin
recunoașterea dreptului poporului
palestinian la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat propriu
independent, sub conducerea O.E.P.

dedicată sărbătorii naționale a po
porului român. Secretarul asociației, Sven Oesterberg. și
ambasadorul României în Suedia, I.
Ceterchi, au rostit alocuțiuni în care
au evocat semnificația actului is
toric de la 23 August 1944, precum
și realizările remarcabile obținute
de poporul român în dezvoltarea
economică și socială a țării sub
conducerea Partidului Comunist
Român, în frunte cu secretarul său
general. președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
A fost prezentat un program de
muzică și a avut loc o gală de
filme românești. De asemenea, a
fost deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii redind ima
gini din noul peisaj al României.

BOGOTA. — în cadrul acțiunilor
consacrate aniversării victoriei re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944, în ca
pitala Columbiei au fost deschise
expoziția de fotografii „România
azi" și un stand de carte. La loc de
frunte sint expuse opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România.
Directorul Institutului de cultură
al primăriei din Bogota a elogiat
în cuvîntul său succesele obținute
de poporul nostru. A fost, de ase
menea, reliefată evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-columbiene.
A avut loc o gală de film. Au
participat ambasadori acreditați la
Bogota, parlamentari, oameni de
știință și cultură, oameni de afa
ceri, studenți.
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cizează că ei „refuză studiile și
proiectele care au drept finalitate
construirea de arme nucleare". Ei
adresează Argentinei și Braziliei
apelul de a.realiza „proiecte civile
pentru exploatarea pașnică a teh
nologiilor nucleare în domeniile
medicine! și ingineriei și de a-și
consolida cooperarea științifică,
tehnologică și industrială" .
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LUANDA

conflictuale
din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — într-o declarație făcută
după Intîlnirea pregătitoare de Ia
Ciudad de Mexico, a celei de-a treia
runde de convorbiri cu autoritățile
de la San Salvador, reprezentanții
Frontului Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională, (F.M.L.N.) și
Frontului Democratic Revoluționar
(F.D.R.) au reafirmat dispoziția for
țelor Insurgente de a acționa în fa
voarea unei soluționări politice, ne
gociate a conflictului din Salvador
— informează agenția Prensa Lati
na. Precizînd că în capitala mexi
cană s-a ajuns doar la acorduri li
mitate, minime, în realitate pozițiile
dintre cele două părți răminînd încă
diferite, ei au relevat că la viitoa
rea rundă de convorbiri, de la 19
septembrie, dacă se va efectua, vor
participa Guillermo Ungo și Ruben
Zamora, președintele și, respectiv,
vicepreședintele F.D.R., precum și
Leonel Gonzalez și Joaquin Villa
lobos. membri ai Comandamentului
general al F.M.L.N.
CIUDAD DE PANAMA 24 (Ager
pres). — Republica Panama nu va
permite folosirea teritoriul® său ca
teren de antrenament pentru ele
mentele contrarevoluționare antisandiniste — a afirmat președin
tele țării, Eric Arturo del Valle. în
acest fel, șeful statului a dezmințit
informațiile de presă potrivit că
rora comandamentul de sud al
S.U.Ă., cantonat in zona Canalului
Panama, va începe, în curînd, in
struirea militară a mercenarilor
înarmați și finanțați de Statele
Unite — relevă agenția Prensa La
tina. Țară membră a „Grupului de
la Contadora", Panama promo
vează în America Centrală pacea și
dialogul constructiv, și nu războiul,
a subliniat șeful statului panamez.

Reuniune la nivel înalt a țărilor din sudul Africii
LUANDA (Agerpres). în capi
tala Republicii Populare Angola
s-au încheiat lucrările reuniunii la
nivel înalt a țărilor membre ale
Conferinței de coordonare pentru
dezvoltare a țărilor din sudul
Africii (S.A.D.C.C.), la care, alături
de președintele țării-gazdă, au parti
cipat șefi de stat sau de guvern din
Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambic, Swaziland, Tanzania, Zam
bia și Zimbabwe. Au fost prezenti, de asemenea, președintele în
exercițiu al Organizației Unității
Africane, șeful statului congolez,
Denis Sassou Nguesso, precum și
lideri ai mișcărilor de eliberare de
pe continent.
Au fost examinate stadiul și căile
de extindere a cooperării
regio
nale, realizarea unor proiecte co
mune în diferite domenii. O aten
ție deosebită a fost acordată situa
ției politice și economice din Africa
australă, ca urmare a politicii agre
sive promovate de regimul minori
tar rasist din R.S.A.

S.U.A.

în comunicatul final, țările din
„prima linie" — Angola. Botswana,
Mozambic, Tanzania. Zambia și
Zimbabwe — s-au pronunțat pen
tru instituirea unor sancțiuni atot
cuprinzătoare față de regimul de
apartheid de la Pretoria. Totodată,
conferința la nivel înalt a S.A.D.C.C.
a reafirmat necesitatea încetării
ocupării ilegale a Namibiei de că
tre R.S.A. A fost adresat un apel
secretarului general al O.N.U., Jâvier Perez de Cuellar. prin care i se
cere să-și asume întreaga respon
sabilitate pentru transpunerea ime
diată și necondiționată a prevederi
lor rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. în problema
namibiană.
într-o declarație făcută la Înche
ierea lucrărilor de la Luanda, pre
ședintele Angolei, Jose Eduardo
dos Santos, a menționat că țara sa
este dispusă să reia convorbirile cu
S.U.A. privind atenuarea Încordării
dintre cele două state, relatează agenția Reuter.
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Un nou test cu arma antisatelit
îngrijorare in rindul opiniei publice americane provocată
de perfecționarea mijloacelor de distrugere in masă
WASHINGTON (Agerpres).
—
arsenalul S.U.A. Deoarece de
aForțele aeriene ale S.U.A. au efec
ceastă dată ținta vizată a fost un
tuat un nou test cu arma antisate
astru, și nu un satelit aflat pe or
lit (ASAT), conștind în lansarea,
bită,’ experiența nu este considerată
de la bordul unui avion, a unei ra
ca intrind sub incidența restricți
chete, care și-a orientat traiectoria
ilor decise in congres în privința
cu ajutorul energiei emise de o
dezvoltării sistemului ASAT, men
stea — informează agențiile in
ționează agențiile de presă.
ternaționale de știri. Noua con
Un nou test cu o rachetă balistică
cretizare a scenariului așa-numiintercontinentală „MX" a fost efec
tujui „război al stelelor" nu este de
tuat de la baza militară Vandenberg
natură să liniștească opinia publi
deasupra Pacificului. Pentagonul in
că americană și internațională. în
tenționează să efectueze încă șapte
grijorată. in tot mai mare măsură,
zboruri de testare a acestui tip de
de acumularea unor mijloace de
rachetă,. care poate transporta pînă
distrugere tot mai perfecționate în
la 10 focoase nucleare.
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COLABORARE. La încheierea
lucrărilor comisiei mixte sovietoamericane de colaborare- în dome
niul folosirii în scopuri pașnice a
energiei atomice a fost semnat un
protocol care prevede extinderea
colaborării bilaterale în domeniul
fizicii și energeticii nucleare.

I

PLENARA. în capitala boliviană
— La Paz — s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al P.C. din
Bolivia. Au fost examinate proble
me actuale ale situației politice in
terne. Plenara a evidențiat necesi
tatea unității tuturor forțelor pro
gresiste din țară, pe baze democra
tice și antioligarhice, în vederea
depășirii crizei social-economice cu
care se confruntă Bolivia.

MOȚIUNE

DE NEÎNCREDERE,

La zece săptămîni de la instituirea
stării de urgență, guvernul rasist
■ de la Pretoria a fost ținta unui
vehement atac în parlament din
partea Partidului Federal Progresist. în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea unei moțiuni de neîncredere
în actualul cabinet, reprezentanții
P.F.P. au cerut demisia guvernului,
I subliniind că acesta menține apart
heidul și oprimă. în continuare, pe
cei ce se opun sistemului segregaIției rasiale. De asemenea, s-a sub
liniat că guvernul a provocat cam
pania internațională pentru adop
tarea de sancțiuni economice.

I

DISPUTA. O amplă dispută are
loc in cadrul guvernului australian,
determinată de reluarea exportului
de uraniu spre Franța. Aceste ex
porturi — suspendate în 1983. în
semn de protest față de experien
țele nucleare franceze în Pacificul
de Sud — au fost, justificate prin
situația economică extrem de difi
cilă a țării. în bugetul recent apro
bat pentru anul fiscal 1986—1987
este inclus un capitol . pr.evăzînd
venituri din exportul de uraniu de
60 milioane dolari. Membri marcanți ai Partidului Laburist de guvernămînt și-au exprimat profunda
nemulțumire față de această poli
tică.
ȘOMAJ. In luna iulie, in Franța,
2 474 000 persoane se aflau în cău
tare de lucru, adică 10.5 la sută din
populația activă a țării. Philippe
Seguin, ministrul muncii si aface
rilor sociale, a precizat că „cifrarecord a șomajului din iulie va fi
probabil depășită in august", trans
mite agenția France Presse. El a
declarat că Franța „este condamnată la 2.5 milioane de șomeri".
dacă nu se adoptă imediat măsuri
adecvate.
ÎN UNIUNEA SOVIETICA vor fi
efectuate. în perioada 26 august —
5 septembrie, lansări de rachete
purtătoare în zone din Oceanul
Pacific, cu o rază de 20 mile mari
ne fiecare și ale căror centre vor

avea coordonatele : 47 grade latitu
dine. nordică,, 171 grade și 24 mi
nute longitudine estică, și 39 grade
și 5 minute latitudine nordică. 173
grade și 27 minute'-longitudine
estică. Agenția T.A.S.S. a fost. îm
puternicită. să declare că, pentru
asigurarea securității, navele și
avioanele altor state sint rugate să
evite zonele respective în perioada
anunțată, zilnic, între orele 7,00 și
11,00 — ora locală.
REUNIUNE. O reuniune tehni
că a experților din țări , africane
producătoare și exportatoare de
petrol a avut loc la Libreville cu
scopul. pregătirii înființării unei
Asociații a țărilor africane produ
cătoare de petrol, informează
agenția France Presse. întrunirea
— la care au participat delegați
din Angola. Benin, Camerun. Ga
bon, Jamahiria Libiană și Nigeria
— a pus la punct „detaliile tehni
ce" ale unei conferințe a miniștri
lor petrolului din aceste state, care
ar urma să aibă loc în septembrie,
Ia Lagos (Nigeria).

INCENDII. Pentru a doua oară
In vara aceasta, masivul Tanneron,
situat in sud-estul Franței, pe
Coasta de Azur, este in flăcări —
informează agenția France Presse.
Pește 4 000 hă de rășinoase și fo
ioase au ars; iar flăcările au ajuns
in apropierea orașului Cannes.
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