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VIZITA DE LUCRU A MASULUI NICD1AE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU MASA ELENA CEAUSESCU.

IN DELTA DUNĂRII

Prin puternica mobilizare a forțelor umane 

și utilizarea deplină a mijloacelor mecanice

Tovarășul Nicolae Ceauțescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, luni, 25 au
gust, o vizită de lucru in Delta 
Dunării.

Pe întreg parcursul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Hiena Ceaușescu au fost intîmpinați 
cu deosebită dragoste, cu manifes
tări de profund respect și aleasă sti
mă, expresie a sentimentelor cu care 
conducătorul partidului și statului 
este înconjurat pretutindeni de cei 
ce muncesc, de întregul nostru po
por.

Conducătorul partidului și statului 
a fost însoțit în această vizită de to
varășii Emil Bobu, losif Banc, 
Nicolae Constantin, Gheorghe Oprea, 
precum și de Florea Gruia, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii, Ion Anastasiu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R.

Tn centrul dialogului de lucru al 
secretarului general al partidului cu 
organele locale de partid și de stat, 
cu reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Agriculturii și Centralei 
„Delta Dunării", cu specialiști s-a 
situat modul în care se realizează 
orientările și măsurile stabilite cu 
prilejul vizitei precedente, din 1983, 
Programul de amenajare și exploa
tare complexă a ținutului de la gu
rile Dunării. Acest program cuprin
de măsuri de creștere a producției 
vegetale, animaliere, piscicole, fores
tiere, stuficole și a turismului, asi- 
gurindu-se. totodată, protejarea și 
conservarea cadrului natural si echi
librului ecologic din Delta Dunării.

Inițiativa secretarului general al 
partidului vizind amenajarea și ex
ploatarea complexă, rațională a bo
gatelor resurse de care dispune Del
ta a deschis largi perspective de 
progres și civilizație așezărilor din
tre brațele Dunării — Chilia. Suli- 
na și Sl'întu Gheorghe —. dezvol
tării lor economice, sociale, cultu
rale și turistice, ridicării nivelului 
de trai material și spiritual al locui
torilor din această parte a țării.

Acțiunile întreprinse pînă in pre
zent in vederea transpunerii în via
tă a măsurilor stabilite s-au concre
tizat într-o serie de rezultate sem
nificative. Astfel, suprafața arabilă 
cultivată în Deltă a ajuns îii acest 
an la 32 500 hectare, cu 2 580 hec
tare mai mare decit în 1985 și su
perioară prevederilor din program. 
De pe aceste păminturi intrate in 
circuitul agricol s-a realizat o în
semnată cantitate de cereale, plan
te tehnice, legume, fructe. Totoda
tă. au fost depășite prevederile sta
bilite privind dezvoltarea zootehniei, 
precum și producțiile animaliere sta
bilite, ceea ce a creat posibilitatea
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Locuitorii comunei Sfintu Gheorghe intimpină pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarâșa Elena Ceaușescu cu 
toata căldură inimilor, după datina străbuna

livrării la fondul de stat a unor im
portante cantități de carne, lapte, 
lină. în vederea sporirii numărului 
de animale in Delta Dunării, se află 
in construcție noi ferme de ovine, 
de vaci, un complex de porci, pre
cum și ‘alte construcții agrozooteh
nice care vor pune mai amplu în 
valoare marile posibilități de dezvol
tare a zootehniei pe care le oferă 
acest ținut dintre ape. Sint in curs 
lucrările de modernizare la trei cres
cătorii piscicole, care vor ocupa 720 
de hectare, și de extindere a unor 
pepiniere piscicole, ceea ce va duce 
la o sporire simțitoare a producției 
de pește. De asemenea, s-a împă

In lanurile tie porumb ole centrului de producție „Antipo"

durit o importantă suprafață, astfel 
că fondul forestier al Deltei cuprin
de peste 23 500 hectare, și a fost or
ganizată o fermă apicolă menită să 
contribuie la dezvoltarea albinăritu- 
lui în această zonă.

Se transpun, concomitent, în prac
tică și indicațiile secretarului gene
ral al partidului privind dezvoltarea 
edilitară și urbanistică a așezărilor 
din Deltă.

Vizita începe în COMUNA 
SFÎNTU GHEORGHE, situată 
la extremitatea estică a țării. Lo
cuitorii acestei străvechi localități, a

dunați în perimetrul central al co
munei, au întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu toată căldura 
inimilor. Femei și bărbați, tineri și 
copii, purtînd steaguri roșii și tri
colore. mari pancarte cu urări la a- 
dresa partidului nostru comunist și 
a secretarului său general, a patriei 
noastre socialiste, au aclamat cu in- 
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“.

Secretarul comitetului comunal de 
partid, Tudor Grigore, a salutat cu 
deosebit respect, în numele comuniș-

(Continuare în pag. a 111.-a)

Întreaga recoltă de 
strinsă și depozitată la timp.

în cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la recenta 
Consfătuire cu activul de partid și 
de stat din agricultură, un spațiu 
amplu este consacrat problemelor 
privind măsurile pentru strîngerea 
în cel mai scurt timp și fără pier
deri a recoltei de toamnă.

în acest sens, sint menționate în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului termenele-limită pină la 
care trebuie să se execute integral 
diferitele categorii de lucrări. Astfel, 
pînă la 1 septembrie trebuie înche
iată recoltarea florii-soarelui, în cî- 
teva zile —' fasolea, soia în maxi
mum 10 zile de la începerea lucră
rii, porumbul din cultura intîi trebuie 
strîns îm totalitate pînă la 1 octom
brie, după ăceastă dată rămînînd de 
cules doar porumbul din cultura a 
doua. Evident, cerința strîngerii cit 
mai rapide a producției se pune și 
cu mai mare acuitate la culturile ce 
au un grad ridicat de perisabilitate, 
cum sînt legumele, strugurii și fruc
tele. Toate acestea sînt termene rea
liste, care, ținînd seama de puterni
ca bază tehnică de care dispun uni
tățile de mecanizare a agriculturii și 
potențialul uman însemnat de la 
sate, pot și trebuie să fie respectate 
Întocmai.

Dată fiind complexitatea lucrări
lor din campania de toamnă, com
plexitatea determinată atît de volu
mul mare de muncă ce trebuie efec
tuat, cit și de necesitatea mobiliză
rii întregii forțe de opunea din agri
cultură- șiin tuturor mijloacelor me
canice, succesul întregii acțiuni este 
hotărît de organizarea temeinică, in 
cele mai mici amănunte, a întregii 
activități. De altfel, în această pri
vință secretarul general al partidului 
sublinia că strînsul recoltei repre
zintă o campanie, care trebuie trata
tă ca atare. Anume, ea trebuie or
ganizată așa cum se organizează o 
campanie militară, pregătind totul 
temeinic, atît din punct de vedere 
material, cit și din punct de vedere 
al asigurării forțelor necesare pen

ÎNDEPLINIREA și depășirea sarcinilor de plan
- îndatorire de mare răspundere pentru fiecare 

colectiv muncitoresc
Pretutindeni în țară, pe șantierele hidroenergetice dă la Porțile da 

Fier II sau Riul Mare - Retezat, in minele din Valea Jiului sau Comăneșii, 
pe ogoare, pe marile platforme industriale înălțate in toate județele 
țării in ultimii ani, în institute de cercetare și laboratoare, in spiritul 
orientărilor și sarcinilor secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii desfășoară o intensă activitate crea
toare, fac eforturi deosebite pentru îndeplinirea planului și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă. Din acest amplu și însuflețitor 
tablou de muncă am desprins cîteva secvențe caracteristice pentru acti
vitatea muncitorilor și specialiștilor din județul Timiș.

O INDUSTRIE MODER
NĂ, DE VÎRF. Care sint valen' 
țele de azi ale Industriei din județul 
Timiș ? Pe un panou montat pe una 
din principalele artere ale munici
piului Timișoara citim: „Contribuția 
județului Timiș la creșterea avuției 
naționale. Zilnic, in județul Timiș se 
produc : 29 tone utilaje metalurgice, 
133 tone lacuri și vopsele, produse 
ale industriei electrotehnice in va
loare de 27 milioane lei. produse ale 
industriei electronice in valoare de 
14 milioane lei, 30 tone utilaj mi
nier, 160 000 mp țesături. 20 000 pe
rechi încălțăminte, 70 garnituri de 
mobilier".

— Deci, ce inseamnă astăzi indus
tria timișeană. tovarășe Constantin 
Posa, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale ?

— Industria județului nostru este 
astăzi o industrie complet nouă, o 
industrie in care o pondere însem
nată o au sectoarele purtătoare de 
progres tehnic : electronica, elec
trotehnica, robotica, mecanica fină, 
în prezent, in județ se realizează 
peste J10 de produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ, din care aș aminti 
numai cîteva mai importante : mo
toare electrice, memorii de calcula
toare, roboți industriali, spume po- 
liuretanice, utilaje miniere, mașini 
de prelucrat prin electroeroziune 
ș.a. Dacă apelăm la statistici, astăzi 
industria timișeană este de 7 ori 
mai puternieă decit in anul 1965. 
C'um s-a realizat acest salt calitativ? 
Prin alocarea unui volum impresio
nant de investiții. Astfel, la indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe harta economică a județului au 
apărut, in ultimii 21 de ani. mari și 
moderne unități industriale : „Elec- 
trotimiș", I.A.E.M., Combinatul pe
trochimic „Solventul" ș.a. Concomi
tent au fost dezvoltate și moderni
zate toate cele peste 130 unități eco
nomice.

Semnificative sînt însă nu numai 
progresele făcute in direcția dezvol
tării și modernizării bazei tehnico- 
materiale, ci și rezultatele obținute. 
Beneficiind de o dotare tehnică mo
dernă. acționind cu pasiune și dă

tru a realiza toate obiectivele Ia ter
menele propuse.

Sfîrșitul lunii august, datorită și 
condițiilor mai deosebite din acest 
an care au favorizat ajungerea la 
maturitate a culturilor mai de 
timpuriu, se caracterizează prin 
extinderea ariei recoltării pe un 
front larg. Din datele furnizate de 
Ministerul Agriculturii rezultă că, 
pînă în seara zilei de 24 august, 
recoltarea florii-soarelui se desfășu
ra in 18 județe și sectorul agricol 
Ilfov din cele 27 de județe cultiva
toare, culesul porumbului — în toa
te județele din zona întîi și sectorul 
agricol Ilfov și în două județe din 
zona a doua, iar în județele Brăila. 
Bihor, Argeș și Bacău a început și 
recoltarea soiei. Stadiul actual al a- 
cestor lucrări impune cîteva conclu
zii cu caracter practic privind mo
dul de organizare și desfășurare a 
lor în continuare. In primul rînd, 
atrage atenția faptul că a mai rămas 
dă strîns fasolea de pe circa 12 000 
hectare, lucrare care, ținînd seama 
de pericolul mare de diminuare a 
producției prin scuturare, trebuie să 
se incheie cit mai grabnic în toate 
unitățile agricole cultivatoare. Apoi, 
faptul că, deși pină la sfîrșitul aces
tei luni au mai rămas puține zile, 
iar floarea-soarelui a fost strînsă 
doar de pe 104 100 hectare, ceea ce re
prezintă 23 la sută din suprafața 
cultivată, impune ca în zilele ur
mătoare să fie utilizate din plin 
toate mijloacele mecanice reparti
zate pentru intensificarea puternică 
a recoltării acestei culturi.

Desigur, recoltarea porumbului 
este abia la început. Totuși, în con
textul în care lanurile, îndeosebi din 
hibrizii timpurii și semitimpurii au 
ajuns la maturitate pe întinse su
prafețe, realizările de pînă acum — 
producția a fost strînsă numai de pe 
circa 38 100 hectare — evidențiază că 
recoltarea porumbului nu șe desfă
șoară încă pe un front larg, cu un 
număr sporit de forțe. Or, in condi
țiile în care, mai ales acum, toamna, 
vremea poate deveni neprielnică de 

ruire, oamenii muncii din industria 
județului Timiș au obținut de la 
începutul anului și pînă in prezent 
rezultate de prestigiu — depășirea 
planului la producția-marfă cu peste 
700 milioane lei. Dar cel mai impor
tant lucru îl reprezintă mutațiile ca
litative ale acestei industrii. Faptul 
că, în prezent, la Timișoara se reali
zează produse ale tehnicii de virf, 
cum ar fi : calculatoare electronice,

Din experiența 
și preocupările 

oamenilor muncii 
din județul Timiș

roboți industriali, aparate de măsură 
și control, demonstrează că aici, in 
această veche vatră muncitoreas
că, s-a creat o puternică, diversifi
cată și modernă industrie care reali
zează produse de mare complexitate.

UZINE NOI, PRODUSE 
NOI, OAMENI NOI. Excava” 
toare cu rotor de mare capacitate, 
complexe mecanizate de abataj, po
duri rulante — iată, pe scurt, prin
cipalele produse fabricate la în
treprinderea mecanică Timișoara, 
care conferă un binemeritat pres
tigiu colectivului acestei importante 
unități a industriei românești. 
Această întreprindere este in pre
zent coordonatoarea unui program 
prioritar al economiei naționale — 
programul de fabricație a utilajelor 
miniere — elaborat la indica
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

— Grija noastră cea mai mare 
este să realizăm produse de cea mai 
bună calitate, ne spunea maistrul 
loan Ștube. Excavatorul pe șenile 
ESRc-470, de pildă, a fost moderni
zat, iar la excavatorul ESRc-1 400 
am adus unele imbunătățiri con
structive, care-1 situează in acest 
moment alături de utilajele cele mai 
bune de acest fel realizate pe plan 
mondial. Pentru a produce utilaje 
miniere competitive, la inițiativa

TOAMNA - 
fără pierderi!

la o zi la alta, iar suprafețe mari o- 
cupate cu porumb urmează să fie în- 
sămînțate cu cereale de toamnă, este 
absolut obligatoriu ca pretutindeni 
să se treacă la cules cu toate forțele, 
cu prioritate a acestor terenuri, pen
tru a se crea răgazul necesar ca ele 
să fie arate la timp și pregătite cit 
mai bine pentru a primi sămînța. 
de griu sau de orz. In această ordi
ne de idei, a intensificării ritmului 
de recoltare a porumbului, atrage 
atenția faptul că nici la această dată 
un număr mare de combine CP-6 nu 
au fost încă pregătite pentru cules. 
Motivul îl constituie lipsa pieselor 
de schimb. Este o situație care im
pune din partea factorilor de resort 
din Ministerul Agriculturii, dar și 
din celelalte ministere care au sar
cini precise în acest sens, să între
prindă .măsuri imediate, astfel incit 
toate combinele să fie puse în func
țiune cit mai repede.

Trecerea în revistă, chiar și suma
ră, a stadiului „la zi" al lucrărilor 
de recoltare reliefează pregnant câ 
în această etapă sarcina cea mai im
portantă ce revine oamenilor muncii 
de pe ogoare este de a se mobiliza 
exemplar, de a utiliza deplin și efi
cient toate mijloacele mecanice în 
scopul intensificării puternice a 
strîngerii și depozitării tuturor roa
delor toamnei in timp cit mai scurt 
și fără pierderi. Pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a acestei 
sarcini de importanță majoră, co
mandamentelor speciale pentru 
recoltarea Colturilor de toamnă, 
constituite la nivfcl de județ și in 
fiecare comună, le”revine obligația 
de a asigura întronarea unei ordini 
și discipline ferme în desfășurarea 
întregii activități șl, lucru esențial, 
de a asigura participarea efectivă la 
munca în cîmp a întregii populații 
de la sate, în frunte cu primarii, cu 
toate cadrele de conducere din uni
tăți și din comune. Prin toate aces
tea trebuie să se asigure, în ultimă 
instanță, ca întreaga recoltă să fie 
strînsă și pusă la adăpost fără' nici 
o intirziere.

comitetului de partid am transfor
mat cercurile profesionale in ade
vărate politehnici muncitorești. În
vățăm cu toții, primim sprijin din 
partea Institutului de proiectare 
utilaj minier și Institutului politehnic 
din municipiu. Sintem conștienți că 
modernizarea producției, creșterea 
eficienței economice se .pot realiza 
numai cu oameni bine pregătiți, 
mereu atenți la ceea ce este nou in 
domeniu.

...întreprinderea „Electromotor". 
Aici a fost pusă în funcțiune pri
ma linie robotizată din țară de pre
lucrat arbori și rotori pentru motoa
re electrice. Și încă un fapt. De la în
ceputul anului pină in prezent s-au 
realizat peste plan 24 000 motoare 
electrice. Cum a fost posibil acest 
lucru ? Printr-o temeinică și judici
oasă organizare a producției și a 
muncii. Prin aplicarea tuturor celor 
57 de măsuri cuprinse în programul 
pentru perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de produc
ție. Ca urmare, în primul semestru 
s-a realizat o producțle-marfă su
plimentară de 27 milioane lei, s-au 
redus cheltuielile totale cu 4,9 mili
oane lei și s-a înregistrat o creștere 
a productivității muncii cu 5 640 lei 
pe fiecare om al muncii. Solicităm 
tovarășului Francisc Dupța, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere, numele citorva fruntași.

— Fruntași ? Unul singur — în
tregul colectiv. Da, toți oamenii 
muncii, adică toți aceia care s-au 
angajat să execute pină la sfîrșitul 
acestei luni suplimentar încă 100 mo
toare electrice.

CERTIFICATE DE CALITA
TE RECUNOSCUTE ÎN PES
TE 80 DE ȚARI ALE LUMII. 
Ce inseamnă exportul pentru indus
tria județului Timiș ? înseamnă o 
gamă largă de produse, peste 100, li
vrate partenerilor străini din peste 
80 de țări ale lumii. înseamnă o ac
tivitate prioritară urmărită zilnic 
atît la nivelul județului, cit și in 
fiecare întreprindere. înseamnă 
muncă asiduă pentru menținerea 
prestigiului ciștigat, pentru impune
rea unor noi produse pe piața ex
ternă. Ce exportă în prezent indus
tria județului ? lată citeva din pro
dusele reprezentative : utilaj mi
nier, motoare electrice, aparate de 
măsură și control, produse chimice 
ș. a. Cum este organizată și cum

Gheorqhe ION1ȚA 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IV-a)
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MARELUI EROU AL PA TRIE! SOCIALISTE
-PROFUNDA PREȚUIRE, NEȚĂRMURITA RECUNOȘTINȚĂ A POPORULUI

Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 42-a
aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

In telegrama trimisă de BIROUL 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE se 
relevă: Cu prilejul celei de-a 42-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, 
gindurile noastre se îndreaptă cu 
adîncă recunoștință către dumnea
voastră, Erou al unui timp eroic, și 
vă adresăm cele mai respectuoase 
felicitări, urări de sănătate deplină 
și viață îndelungată spre binele și 
fericirea intregului nostru popor.

Prestigiul fără precedent de care 
se bucură astăzi România pe toate 
meridianele globului este strins legat 
de numele dumneavoastră prin tot 
ceea ce întreprindeți cu exemplară 
consecvență pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice mon
diale, in care raporturile dintre țări 
să fie așezate pe principii de morală 
și justiție.

Marea noastră sărbătoare naționa
lă constituie pentru noi o nouă și 
fericită ocazie de a vă aduce un fier
binte omagiu, dumneavoastră, a că
rui întreagă viață s-a identificat cu 
vrerile poporului și a cărui gindire 
novatoare și activitate neinfricată au 
constituit și constituie un uriaș fac
tor de dezvoltare a României socia
liste spre cele mai inalte culmi de 
civilizație și progres, omagiu pe care 
îl însoțim de angajamentul că vom 
milita cu fermitate și întreaga noas
tră putere de muncă pentru tradu
cerea neabătută in viață a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru și înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale celui de-al XIII-lea 
Congres.

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă și anti
imperialistă, vă adresăm cele mai 
calde felicitări, alese urări de multă 
sănătate și fericire, expresie vie a 
sentimentelor de profundă stimă și 
nețărmurită dragoste pe care comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Alba, asemenea intregului nostru 
partid și popor, le poartă dumnea
voastră. conducătorul-erou al națiu
nii noastre, personalitate remar
cabilă a lumii contemporane, se sub
liniază in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.

Sîntem mîndri să vă exprimăm și 
cu acest prilej profunda noastră re
cunoștință față de tot ceea ce' faceți 
pentru binele și fericirea patriei. 
Marile prefaceri revoluționare, gran
dioasele ctitorii înfăptuite pe intreg 
cuprinsul țării in cei 21 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului de cind vă aflați in 
fruntea destinelor națiunii sînt re
zultatul strălucit al vastei opere 
constructive desfășiyate sub condu
cerea dumneavoastră. O puternică 
dezvoltare, in ritm cu țara, a cunos
cut in această perioadă și județul 
Alba, care a beneficiat de impor
tante fonduri de investiții pentru 
realizarea unor noi obiective indus
triale. modernizarea agriculturii, ri
dicarea nivelului de civilizație al 
orașelor și comunelor.

Cu acest prilej sărbătoresc, reîn- 
noim angajamentul nostru solemn de 
a face totul pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea, a indicațiilor și orientărilor 
clarvăzătoare prin care ne călăuziți 
întreaga activitate.

La cea de-a 42-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, într-un gind și o 
simțire cu intregul popor, cei ce 
muncesc pe tărimul științei, tehno
logiei și invățămintului din patria 
noastră îndreaptă spre dumnea
voastră cele mai alese gînduri și 
sentimente, adresîndu-vă cele mai 
calde felicitări, împreună cu urări, 
din adîncul inimii, de multă sănă
tate, putere de muncă și deplin 
succes in măreața operă istorică pe 
care o înfăptuiți, de peste două 
glorioase decenii, în fruntea parti
dului și a țării — înălțarea Româ
niei pe culmile civilizației socialiste 
și comuniste — se subliniază in te
legrama adresată de BIROUL EXE
CUTIV AL COMITETULUI NATIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE.

Intimpinăm marea sărbătoare de 
astăzi cu însemnate succese in do
meniul modernizării întreprinderilor, 
al introducerii in fabricație de pro
duse noi, de inalt nivel tehnic, 
competitive cu cele mai bune rea
lizări pe plan mondial, al reducerii 
costurilor și cheltuielilor materiale 
de producție, a consumurilor de 
materii prime, materiale și energie, 
al punerii in valoare de noi re
surse pentru activitatea economi
că. Mobilizată de strălucitul exem
plu al operei științifice a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent îndrumă
tor al cercetării și invățămintului 
din patria noastră, savant de largă 
recunoaștere și prețuire internațio
nală, știința românească lărgește 
necontenit orizonturile cunoașterii, 
sporește rezerva de soluții pentru 
marile sarcini legate de trecerea ac
celerată a României în rindul țări
lor cu o dezvoltare economică me
die — obiectiv strategic de bază al 
actualei etape.

In aceste momente aniversare, în
scrise cu litere de aur in marea 
cronică a istoriei patriei, prilejuite 
de sărbătorirea a 42 de ani de la 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, animați de cele mai calde sen
timente de prețuire, stimă și dra
goste pentru activitatea eroică, re
voluționară ce o desfășurați in con
ducerea societății noastre socialiste, 
oamenii muncii din județul Arad, in 
frunte cu comuniștii, cu inimile in 
sărbătoare, vă adresează urările lor 
de sănătate deplină, putere de 
muncă și viață îndelungată, ani 
mulți și rodnici în fruntea partidului 
și statului, spre fericirea și înăl
țarea patriei noastre spre noi culmi 
de progres și civilizație — se relevă 
in telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.

In acest an glorios, cind s-au im- 
plinit 65 de ani de la crearea Par
tidului Comunist Român și 21 de 
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ani de la istoricul Congres al IX- 
lea, care a hotărî t alegerea dum
neavoastră în fruntea partidului și 
a destinelor țării, dorim să vă ex
primăm, și cu acest prilej, cea mai 
vie gratitudine și prețuire pentru 
tot ceea ce ați făcut pentru bună
starea și fericirea poporului, pentru 
înaintarea sa fermă, neabătută pe 
drumul luminat de cutezanța gîndi- 
rii și acțiunii dumneavoastră, pen
tru ideile și orientările de o inesti
mabilă valoare teoretică și prac
tică, ce și-au găsit o strălucită ma
terializare în mărețele realizări ob
ținute in această perioadă, cea mai 
fertilă și mai rodnică din întreaga 
existență a patriei, pe care istoria 
a legat-o pentru totdeauna de opera 
dumneavoastră, iar întregul popor 
o numește, cu înaltă demni
tate și mîndrie patriotică, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, vă rugăm, cu deosebită stimă 
și profund respect, să primiți din 
partea pionierilor și șoimilor patriei, 
a tuturor copiilor țării, cele mai 
alese sentimente de fierbinte dra
goste și nețărmurită recunoștință 
pentru minunatele condiții de viață, 
muncă și învățătură asigurate prin 
înalta dumneavoastră grijă, pentru 
atenția și căldura părintească cu 
care ocrotiți copilăria fericită a ti
nerelor vlăstare ale țârii — se re
levă în telegrama CONSILIULUI 
NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR.

La acest moment aniversar, ne 
angajăm solemn să urmăm fără 
preget înălțătorul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață comu
nistă, revoluționară, să nu precupe
țim nici un efort pentru a crește și 
a ne forma ca tineri revoluționari 
demni de măreția acestor ani eroici, 
de viitorul comunist al patriei și vă 
rugăm să ne permiteți să vă adre
săm. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
respectuoase și calde urări de mul
tă sănătate și fericire, putere de 
muncă, de noi și remarcabile reali
zări in magistrala activitate pe care 
o desfășurați in fruntea partidului 
și a țării, pentru binele și fericirea 
intregului popor, pentru edificarea 
socialismului și comunismului pe 
pămintul scump al patriei noastre, 
Republica Socialistă România.

Cu prilejul zilei de 23 August, ma
rea sărbătoare națională a poporului 
român, vă rugăm să ne permiteți să 
exprimăm, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Argeș, cele mai alese ginduri 
și sentimente de dragoste, recunoș
tință și atașament fierbinte, față de 
gloriosul nostru partid comunist, 
față de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și respectat fiu al partidului 
și poporului nostru, inalt exemplu de 
strălucit patriot revoluționar, de 
muncă energică, neobosită pentru 
puternica dezvoltare și înflorire a 
patriei noastre socialiste —, se subli
niază în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Măreața sărbătoare . a eliberării, 
amplificată de împlinirea a 65 de 
ani de la făurirea partidului, a 50 de 
ani de la procesul de la Brașov și de 
la întemnițarea dumneavoastră la 
Doftana, ne dă prilejul să evocăm 
încă o dată, cu mindrie și profund 
respect, bogata și impresionanta ac
tivitate revoluționară pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați des
fășurat-o din cea mai fragedă tine
rețe, lupta neinfricată împotriva bur- 
ghezo-moșierimii, pentru dreptate 
socială și națională, marea dumnea
voastră contribuție la pregătirea și 
înfăptuirea actului istoric de la 23 
August 1944, la victoria revoluției 
socialiste din România.

Cu cele mai alese sentimente de 
recunoștință cinstim eroica dumnea
voastră activitate de strălucit • con
ducător de partid și de stat, de cti
tor al României socialiste moderne, 
de puternică personalitate_ a lumii 
contemporane și Erou al păcii mon
diale și sintem mindri că, împreună 
cu țara, și județul Argeș a cunoscut 
in anii de glorie al „Epocii 
Ceaușescu" o dezvoltare impresio
nantă.

La cea de-a 42-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
— sărbătoarea națională a poporului 
român — vă rugăm respectuos să 
primiți cele mai alese ginduri 
de prețuire și recunoștință, însoțite 
de urarea fierbinte de multă sănă
tate și succese tot mai însemnate 
în pilduitoarea dumneavoastră acti
vitate consacrată făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism
— se subliniază in telegrama COMI
TETULUI FOȘTILOR LUPTĂTORI 
ȘI VETERANILOR DE RĂZBOI ÎM
POTRIVA FASCISMULUI.

Pentru noi — cei mai virstnici os
tași ai partidului și țării — tumul
tuoasa dumneavoastră activitate re
voluționară a constituit și va consti
tui cel mai mobilizator exemplu de 
slujire a intereselor supreme ale cla
sei muncitoare, ale intregii noastre 
națiuni. în procesul de la Brașov, în 
anii grei de detenție de la Doftana, 
Văcărești, Jilava, Caransebeș și Tirgu 
Jiu, în susținuta activitate desfă
șurată împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu pentru pregătirea 
marii demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939, in 
toate celelalte sarcini pe care vi 
le-a încredințat partidul, v-ați afir
mat ca un militant neînfricat, un 
brav și bun comunist luptător pen
tru binele și fericirea poporului 
nostru.

Mindri de prezentul socialist și 
încrezători in viitorul luminos al pa
triei, ne legăm solemn că atit timp 
cit ne vor bate inimile în piepturi 
vom fi trup și suflet alături de 
partidul nostru comunist, de dum
neavoastră — mult iubite tovarășe 
secretar general — sporjndu-ne con
tribuția la intreaga activitate eco
nomică, politico-educativă și cetățe
nească ce se desfășoară în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD AL P.C.R. se spune : Cea 
de-a 42-a aniversare a triumfului 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944, măreața 
noastră sărbătoare națională, oferă 
comuniștilor, tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe străbunele pla
iuri ale județului Bistrița-Năsăud, 
minunatul prilej de a vă adresa 
pțpfundul lor omagiu, alese senti
mente de admirație,- stimă și res
pect pentru tot ce ați făcut și faceți 
intru inălțarea neamului românesc, 
pentru profundul spirit patriotic și 
revoluționar cu care v-ați devotat zi 
de zi. ceas de ceas evului socialist al 
României.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general al parti
dului, președinte al Republicii, că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru 
ridicarea pe noi culmi de civilizație, 
progres și prosperitate a ținuturilor 
bistrițene și năsâudene, că vom con
tribui cu tot ce avem mai bun, vom 
face totul pentru a fi și rămîne che- 
zași de nădejde ai dezvoltării so- 
cial-economice intensive a patriei, ai 
independenței, suveranității și glo
riei eterne a Republicii Socialiste 
România.

Alăturîndu-ne glasul întregului 
nostru popor — se spune in tele
grama adresată de BIROUL EXE
CUTIV AL MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVĂȚĂMINTULUI — 
vă exprimăm dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contempora
ne. conducător încercat al parti
dului și statului nostru, strălu
cit arhitect al marilor realizări 
obținute de poporul român în ul
timii 21 de ani, care se consti
tuie în istoria contemporană a Româ
niei sub denumirea de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", intreaga noastră 
gratitudine pentru grija permanentă 
și sprijinul neprecupețit pe care le 
acordați școlii și slujitorilor ei, pen
tru prețioasele indicații și îndemnu
rile atit de generoase pe care le ur
măm cu neabătută consecvență, 
conștienți fiind că realizăm o operă 
de mare responsabilitate socială — 
instruirea și educarea tineretului —• 
pentru a se integra cu înaltă compe
tență profesională și conștiință pa
triotică în procesul revoluționar de 

j • Comuniștii, toți oamenii muncii iși manifestă [ 
j hotărirea nestrămutată de a munci cu devotament, j 
{ dăruire și abnegație revoluționară pentru rea- } 
j Uzarea exemplară a sarcinilor pe anul 1986, spre i 
} a pune temelie trainică îndeplinirii intregului! 
t cincinal 1986 — 1990, a hotăririlor istoricului! 
i Congres al XIII-lea al partidului !

! ® înălțătoare mindrie patriotică pentru amplul '
' ecou internațional al politicii de pace și colaborare ! 
i promovate de Romania socialistă, de președintele ' 
! Nicolae Ceaușescu—Erou al României, Erou al Păcii!

înălțare a României pe noi trepte 
de progres și*civilizație.

Totodată, vă aducem prinosul nos
tru de recunoștință pentru activita
tea prodigioasă pe care o dedicați 
creșterii prestigiului României so
cialiste pe plan internațional, pen
tru eforturile neobosite pe care le 
depuneți în scopul nobil al edifi
cării unei lumi mai bune și mai 
drepte, salvgardării păcii și trium
fului rațiunii în relațiile dintre sta
te, opririi cursei nesăbuite a înar
mărilor și trecdrii la măsuri concrete 
și eficiente de dezarmare, și în pri
mul ruid de dezarmare nucleară, 
afirmării dreptului popoarelor la 
dezvoltare liberă și independentă.

Animați de cele mai alese gînduri 
și sentimente față de dumneavoas
tră și prețuind exemplul pe care 
ni-1 dați de spirit revoluționar, oa
menii muncii din domeniul invăță
mintului, elevii și studenții vă asi
gură că vor munci fără preget pen
tru punerea în aplicare a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român și ale primu
lui Congres al științei și învățămîn- 
tului privind politica școlară din 
tara noastră.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRASOV AL 
P.C.R. se arată : Pentru comuniștii 
din județul Brașov, pentru toți lo
cuitorii acestor minunate plaiuri ro
mânești, la fel ca pentru toți fiii 
scumpei noastre patrii, aniversarea 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă dobindește in acest an semnifi
cații deosebite, avînd loc în at
mosfera de inaltă trăire patriotică, 
revoluționară, în care poporul român 
aduce un omagiu fierbinte eveni
mentelor de uriașă însemnătate în
scrise cu litere de aur în marea 
carte a istoriei naționale — jubi
leul celor 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, împli
nirea a cinci decenii de la procesul 
politic de la Brașov, în cadrul căruia 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați dovedit remarcabile însușiri de 
luptător revoluționar neînfricat, 
precum și sărbătorirea a 21 de ani 

de Ia Congresul al IX-lea al parti
dului, care a deschis perioada celor 
mai grandioase prefaceri și în
făptuiri. perioadă pe care în
treaga națiune o denumește cu 
îndreptățită mindrie drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Sintem deosebit de onorați și nu
trim o profundă recunoștință pen
tru faptul că la aniversarea acestor 
evenimente scumpe inimilor noastre 
am trăit imensa bucurie a boului și 
rodnicului dialog de lucru purtat cu 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru pe care 
ați efectuat-o in județul nostru. îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu — moment decisiv 
pentru angajarea plenară a organi
zației județene de partid, a tuturor 
colectivelor de oameni ai . muncii in 
miezul fierbinte al luptei pentru în
făptuirea exemplară a obiectivelor 
și sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
— se consemnează în telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
CONSTANȚA AL P.C.R. — sen
timentele noastre statornice și 
trainice de respect, admirați^ și dra
goste față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucită per
sonalitate in rîndurile oamenilor 
de seamă ai istoriei multimilenare 
a patriei, care. întruchipind înaltele 
virtuți ale poporului, ați dobîndit in 
conștiința de sine a acestuia identi
ficarea supremă cu munca și lupta 
revoluționară consacrată făuririi mă
rețului său destin comunist și vă 
dorim multă putere de muncă pen
tru a ne conduce cu aceeași forță și 
spirit revoluționar pe treptele vastei 
opere de ridicare a României spre 
noi culmi de progres, bunăstare și 
civilizație.

Magistrala dumneavoastră operă 
teoretică și practică, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ac
țiunile de istorică anvergură pe 
care le întreprindeți au determinat 
în societatea românească mărețele 
transformări revoluționare devenite 
realitate vie, motiv de înaltă satis
facție și de nețărmurită încredere 
a intregii națiuni în partid.

Sărbătorirea glorioasei zi de 23 
August constituie pentru comuniștii 
și ceilalți oameni ai muncii din

COMITETUL DE STAT AL PLANI
FICĂRII un nou și minunat prilej 
de a vă ruga să primiți, din adincul 
inimilor, cele mai calde urări de să
nătate și fericire, de viață îndelun
gată și nesecată putere de muncă, 
pentru a conduce pe mai departe 
națiunea noastră cu aceeași înțelep
ciune, consecvență și cutezanță spre 
noi victorii pe calea edificării socia
lismului și comunismului pe pămin
tul României.

Gindirea și activitatea dumnea
voastră revoluționară au deschis noi 
orizonturi, au constituit un inepui
zabil izvor de idei și concepte pen
tru teoria și practica construcției so
cialiste. Contopind într-un tot unitar 
analiza profund științifică a realită
ților in continuă evoluție cu clarvi
ziunea remarcabilă în precizarea o- 
biectivelor fundamentale ale pro
gresului economico-social, dumnea
voastră ați descifrat, in fiecare eta
pă, cerințele care trebuie să 
călăuzească dezvoltarea multilatera
lă a societății românești, concentrînd 
eforturile pentru rezolvarea proble
melor cardinale ale creșterii econo
mice, amplificarea și modernizarea 
în ritm susținut a forțelor de pro
ducție și repartizarea lor judicioasă 
pe teritoriul țării, promovarea largă 
a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii în toate sectoarele de ac
tivitate, creșterea venitului național 
și. pe această bază, ridicarea nivelu
lui de trai, a calității vieții.

Rod al gindirii dumneavoastră no
vatoare, revoluționare, profund ști
ințifice, noul mecanism economic a 
fost ferm așezat pe principiile au- 
toconducerii muncitorești și autoges- 
tiunii, întregul nostru sistem de con
ducere fiind perfecționat corespun
zător cerințelor mobilizării intense a 
resurselor naționale și utilizării lor 
astfel incit să se asigure o creștere 
economică susținută, echilibrată și 
eficientă.

Mulțumindu-vă cu căldură pentru 
grija cu care ne înconjurați perma
nent, pentru indicațiile prețioase 
date zi de zi in vederea ridicării pe 
o treaptă calitativ superioară a ac
tivității de planificare, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa fără preget, 

vom depune întreaga putere de mun
că și abnegație pentru realizarea 
exemplară a tuturor sarcinilor în
credințate instituției noastre, pentru 
transpunerea in viață a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. se subliniază : Gloriosul 23 
August, marea noastră sărbătoare 
națională, ne prilejuiește bucuria de 
a exprima, împreună cu intregul 
popor, cele mai alese sentimente 
de inaltă stimă și prețuire, de 
nețărmurită dragoste și profundă re
cunoștință pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Giurgiu 
le au față de dumneavoastră pentru 
prodigioasa activitate consacrată cu 
exemplar patos revoluționar pentru 
triumful libertății, dreptății sociale, 
independenței și suveranității pe pă
mintul românesc, pentru edificarea 
socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, pentru pace, 
colaborare și progres în lume.

Ne exprimăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, marea noastră gratitudine pen
tru amplele transformări înnoitoare 
pe care le cunoaște județul nostru, 
ca urmare a politicii de amplasare 
judicioasă a forțelor de producție, 
pentru ajutorul inestimabil pe care 
ni-1 acordați permanent în vederea 
dezvoltării in ritmuri inalte a loca
lităților din acest colț de țară.

Permiteți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in 
această zi de vibrantă sărbătoare, să 
vă asigurăm de profundul nostru 
devotament față de dumneavoastră, 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Asemeni întregului popor — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN MARAMU
REȘ AL P.C.R. și de COMITETUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN — noi, 
maramureșenii, vă exprimăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cea mai profundă 
recunoștință pentru grija și atenția 
ce le manifestați față de dezvol
tarea și înflorirea multilaterală a 
acestor străbune meleaguri româ
nești, în ritmurile dinamice ale 
întregii țări. Noua vizită de lucru 
cu care ne-ați onorat în acest an, 

prețioasele ^ndicații și înflăcăratele 
Îndemnuri ce ni le-ați adresat con- 
situie pentru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii maramureșeni un 
vast program de lucru, pentru în
făptuirea căruia sîntem plenar an
gajați cu întreaga noastră capaci
tate, putere de muncă și creație.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, 
cu prilejul marii noastre sărbători 
naționale, cele mai calde felicitări, 
vibrante urări de multă sănătate, 
deplină putere de muncă, ani mulți 
și fericiți, alături de stimata to
varășă Elena Ceaușescu, spre binele 
și fericirea intregului nostru popor, 
pentru triumful cauzei socialismului 
și păcii în lume.

Marea noastră sărbătoare naționa
lă, ziua de 23 August, este puternic 
marcată în acest an al jubileului 
Partidului Comunist Român de îm
plinirea a 50 de ani de la istoricul 
proces al luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov, in care 
v-ați afirmat ca exponentul cel mai 
fidel al intereselor comuniștilor, ale 
clasei noastre muncitoare și po
porului român și în care, Ia 15 august 
1936, printr-o nedreaptă și aspră 
sentință a tribunalului, ați fost în
temnițat dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, intre nemiloasele 
ziduri ale Doftanei, unde in anii 
grei de luptă eroică ați demon
strat, încă o dată, strălucitele 
calități politice și organizatorice, 
contribuind hotărîtor la sudarea co
lectivului de comuniști și antifasciști, 
transformind Doftana intr-o inaltă 
școală de educație revoluționară in 
slujba cauzei libertății și demnității 
poporului român, a independenței și 
suveranității patriei — se subliniază 
in telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R.

Actul istoric înfăptuit la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, cind, 
prin voința unanimă a comuniștilor, 
a intregului .popor, ați fost ales in 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
inaugurat o nouă epocă, de mărețe

împliniri, intrată in conștiința na
țiunii sub numele de „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" datorită înalte
lor calități de genial ginditor politic 
și patriot înflăcărat, gindirii nova
toare și activității prodigioase des
fășurate de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, prin 
care ați imprimat un suflu nou, 
proaspăt și creator în toate sferele 
operei de făurire a noii orinduin, 
punind deplin în valoare marile 
virtuți creatoare ale poporului 
român. /

Deplin conștienți de răspunderile 
ce le avem pentru indeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor și obiectivelor 
primului an al celui de-al optulea 
cincinal, comuniștii, toți cei ce tră
iesc și muncesc pe meleagurile pra
hovene se angajează solemn, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
realizarea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R. se subliniază : Cu prilejul 
celei de-a 42-a aniversări a victq- 
riei revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă din August 1944, vă rugăm să 
ne permiteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca in 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Sălaj să 
reafirmăm întreaga noastră gratitu
dine. nemărginita dragoste și aleasa 
prețuire față de ilustra dumneavoas
tră personalitate, prin a cărei grijă 
și sprijin nemijlocit Sălajul se a- 
firmă azi ca o creație prospe
ră și modernă a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". i

însoțim 'respectuos aceste sim
țăminte de cele mai calde și sincere 
felicitări, urindu-vă multă putere de 
muncă, noi și mărețe succese in eroi
ca și nobila dumneavoastră activi
tate dedicată progresului neintrerupt 
al patriei, idealurilor socialismului 
și comunismului, păcii și colaborării 
între popoare.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. si de CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN se relevă : 
Acum, in zile de august, de măre 
sărbătoare pentru întreaga tară, in 
anul in care intregul popor a oma
giat cu sentimente de aleasă cinsti
re 65 de ani de glorioasă existen
tă a Partidului Comunist Român, Îm
plinirea a 50 de ani de la procesul 
de la Brașov al luptătorilor comu
niști și antifasciști și a 21 de ani 
de la istoricul Congres al IX-lea, co
muniștii, toți cei care trăiesc și mun
cesc în județul Teleorman, alături de 
întregul nostru popor, cinstesc îm
plinirea a 42 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă cu noi și remarcabile realizări 
în toate domeniile de activitate.

Afirmindu-ne adeziunea deplină la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la a cărei 
elaborare și infăptuire aduceți o con
tribuție determinantă, vă Încredin
țăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că. urmind însuflețitorul dum
neavoastră exemplu de slujire 
devotată a intereselor poporului, 
vom munci cu întreaga energie și 
forță creatoare pentru traducerea in 
viață a luminosului Program al 
partidului, a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, ce vor asigura 
județului nostru, asemenea intregii 
noastre țări, ascensiunea pe noi 
culmi de progres și civilizație.

In telegrama MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spune : 
La această aniversare a triumfu

lui glorioaselor lupte ale poporu
lui român, urmate de perioada 
marilor și grandioaselor realizări pe 
care istoria o pecetluiește cu litere 
de aur, pentru veacuri și veacuri, 
prin numele marelui său ctitor — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — întreaga 
noastră națiune vede in dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe genia
lul și marele erou al revoluției noas
tre socialiste, desemnat de istorie să 
poarte țara, prin vremuri, spre 
culmile înalte ale comunismului, pe 
eminentul om de stat, conducător 
înțelept și clarvăzător al României 
moderne de azi și de mîine, ca^e 
timp de peste cinci decenii și-a de
dicat viața și a adus o contribuție 
esențială, hotăritoare la marile bătă
lii de clasă, la răsturnarea vechiului 
regim capitalist, la instaurarea pu
terii clasei muncitoare, in alianță cu 
țărănimea și intelectualitatea, la con
struirea noii societăți socialiste, în 
străbuna vatră a patriei noastre, la 
afirmarea puternică a României în 
viața internațională.

în această memorabilă zi, dind ex
presie nestrămutatei noastre hotăriri 
de a vă urma neabătut exemplara 
dumneavoastră viață, muncă și acti
vitate revoluționară, ne angajăm 
solemn, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, să nu pre
cupețim nici un efort, să muncim cu 
abnegație, spirit revoluționar și to
tală dăruire patriotică pentru a rea
liza, in mod exemplar, indicațiile și 
orientările dumneavoastră prețioase, 
istoricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru înfăp
tuirea politicii externe principiale și 
consecvente a României socialiste, 
orientată spre asigurarea păcii, a 
dezarmării generale, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, a colabo
rării între toate statele și popoarele 
lumii, politică al cărei strălucit arhi- 
tect și neobosit promotor sin teți dum
neavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, și care, astăzi, se 
bucură de o inaltă stimă, deosebit 
respect și de uri larg și neegalat 
prestigiu pe toate meridianele globu
lui.

In toți acești ani de amplă șl in
tensă construcție socialistă a țării —. 
se consemnează in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
VÎLCEA AL P.C.R. — se distinge pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cind destinele 
patriei v-au fost încredințate dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
de seamă fiu al poporului, care, prin- 
tr-o inegalabilă putere de muncă și 
gindire revoluționară, printr-un de
votament profund, ați dat și dați un 
conținut nou, plin de prefaceri în
noitoare, istoriei României socialiste. 
Asemenea intregii țări, plaiurile vil- 
cene au cunoscut și cunosc. în anii 
de strălucite victorii ai acestei pe
rioade înscrise in conștiința poporu
lui cu litere de aur drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", o dezvoltare 
fără precedent, devenind o pu
ternică citadelă industrială, o zonă 
cu o agricultură modernă, cu o în
floritoare viată materială și spiri
tuală.

In pragul acestei mărețe sărbători, 
trăind sentimente de vibrantă min
drie patriotică pentru marile izbinzi 
ale poporului dobindite sub condu
cerea partidului nostru în opera de 
edificare socialistă și comunistă a 
tării, vă încredințăm incă o dată, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul Vilcea. asemenea intregii 
națiuni, vor acționa cu abnegație, 
dăruire și pasiune pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin in acest an și 
în intregul cincinal din istoricele ho
tăriri ale celui de-al XIII-lea Con
gres.

_________________ /
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N DELTA DUNĂRII

La Sulina - florile dragostei, florile recunoștinței

(Urmare din pag. I)
tilor, al tuturor locuitorilor, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu și a exprimat 
profunde mulțumiri pentru grija pe 
care conducătorul partidului și sta
tului o poartă dezvoltării și înfloririi 
acestei localități de la gurile Dună
rii, care, in perspectivă, urmează 
să devină o așezare modernă, 
bine dezvoltată economic. Locuințele 
construite pînă acum, precum și cele 
prevăzute pentru acest cincinal, in
clusiv centrul civic al localității, vor 
da un nou profil localității Sfîntu 
Gheorghe in anii ce vin.

Xenia Dimitriu, directorul între
prinderii de exploatare complexă a 
Deltei Dunării — Sfintu Gheorghe, 
a informat apoi despre rezultatele 
obținute pînă acum in acțiunea de 
punere în valoare a imenselor resur
se naturale, despre modul cum se 
acționează în continuare pentru în
făptuirea programelor stabilite.

Secretarul general al partidului a 
apreciat realizările obținute pină 
acum in mai buna valorificare a pă- 
mîntului și apelor și a cerut ca lo
calitatea să se transforme într-un 
puternic centru piscicol și agricol, în 
vederea folosirii optime a condițiilor 
pedoclimatice specifice acestei părți 
a Deltei, să se înființeze o intreprin- 
dere agricolă de stat puternică, pro
filată pe cultura porumbului și sor
gului.

Adresîndu-se locuitorilor comunei 
și felicitîndu-i pentru rezultatele 
bune de pînă acum, secretarul gene
ral al partidului i-a îndemnat să-și 
gospodărească mai bine localitatea, 
s-o înfrumusețeze continuu.

La plecare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 
cele mai vii mulțumiri pentru aceas
tă vizită. Primarul comunei a dat 
asigurări că organizația de partid, 
toți locuitorii din Sfintu Gheorghe 
vor acționa cu dăruire și spirit revo
luționar pentru a fi la înălțimea sar
cinilor pe care le au de îndeplinit.

De la Sfintu Gheorghe, survolînd 
țărmul mării, plantațiile silvice de 
peste 1 650 hectare, amenajate pe 
nisipuri, elicopterul prezidențial a 
aterizat la SULINA, orașul de la 
mila zero a Dunării.

Și aici, ca în toate.așezările urbane 
ale Deltei, au devenit tot mai evi

dente mutațiile determinate de o 
dinamică dezvoltare economică și 
socială, care a făcut ca, în ultimii 
ani, practic, numărul locuitorilor săi 
să se dubleze. Orașul a îmbrăcat 
haine de sărbătoare, pentru a primi 
așa cum se cuvine, cu dragoste, 
stimă și profund respect, pe secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Au venit să-1 în- 
tîmpine pe cel mai iubit fiu al po
porului un mare număr de locuitori 
ai așezării de la vărsarea Dunării 
în mare — marinari, pescari, con
structori navali și țesătoare, lucră
tori de la Administrația fluvială a 
Dunării de Jos și de la portul liber 
Sulina, alți oameni ai muncii, tineri 
și vîrstnici, care au făcut secretaru
lui general al partidului o entuziastă 
și caldă primire. Ei au scandat cu 
putere, cu însuflețire patriotică 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn- 
dria !“, „Ceaușescu — fiu iubit la 
Sulina bun venit !“.

După datina străbună, cultivată cu 
cinste și în acest îndepărtat colț de 
țară, conducătorul partidului și sta
tului nostru a fost întîmpipat cu 
pline și sare.

Pionieri și șoimi ai patriei, tineri 
și tinere au oferit cu toată dragostea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Inalții oaspeți sînt informați de 
către Florica Iordache, primarul 
orașului, asupra stadiului realizării 
principalilor indicatori ai planului 
social-economic în profil teritorial 
pe anul 1986. Reține atenția 
faptul că, la nivelul industriei 
orașului, planul producției-marfă a 
înregistrat, după primele șapte luni 
ale. anului, o depășire cu 30 de pro
cente, în acest succes regăsindu-se 
îndeosebi eforturile colectivelor de 
oameni ai muncii de la Șantierul 
naval. Fabrica de conserve din peș
te, întreprinderea de exploatare a 
resurselor naturale ale Deltei Du
nării și altele. De asemenea, oame
nii muncii din unitățile industriale 
ale orașului Sulina și-au onorat 
exemplar pină la această dată sar
cinile ce le reveneau din planurile 
de investiții și export.

Au fost prezentate apoi aspecte 
ale dezvoltării social-edilitare a lo
calității. Prin crearea zonei portu
lui liber Sulina, activitatea economi
că a orașului s-a dezvoltat, ceea ce 

a condus la creșterea de aproape 
două ori a. perimetrului con- 
struibil al localității. Au fost 
construite peste 500 de apartamente, 
iar în cincinalul actual urmează să 
se construiască alte 600. In realizarea 
ansamblului de locuințe ce se întin
de de-a lungul falezei Dunării, arhi- 
tecții tulceni s-au inspirat din spe
cificul local.

In schița de sistematizare a ora
șului, revăzută și completată potri
vit indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. sînt prevăzute 
numeroase lucrări cu caracter social- 
edilitar, care vor face ca Sulina să 
devină, pînă în 1990, un oraș-port 
înfloritor, cu o populație ce va nu
măra circa 12 000 locuitori.

In continuare, directorul Admi
nistrației portului liber Sulina. Mi
hai Micu, a informat asupra activi
tății economice desfășurate în acest 
perimetru prin care se realizează un 
important trafic de mărfuri, la da
nele portului Sulipa acostînd anual 
peste 1 000 de nave de diverse to
naje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de măsurile luate pen
tru scurtarea timpului de stațio
nare a navelor în portul liber Su
lina. de structura categoriilor de 
produse care sînt transportate pe 
calea apei, cerînd să se asigure in 
cele mai bune condiții dezvoltarea 
tranzitului de mărfuri generale în 
acest spațiu destinat comerțului ex
terior.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, de asemenea, des
pre activitatea și eficiența econo
mică a operațiilor ce se execu
tă la șantierul naval. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca aceste 
operațiuni să fie mult Îmbunătățite, 
să se realizeze o creștere calitativă 
în ceea ce privește reparațiile nave
lor.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat pe 
oamenii muncii din Sulina pentru 
rezultatele -obținute in activitatea so- 
cial-economică, le-a urat noi succe
se, multă fericire și sănătate.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
apoi. pe o platformă din zona noi
lor blocuri din COMUNA CHI
LIA VECHE.

în cinstea sosirii secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Moment din timpul vizitei la Chilia Veche

se afla aliniată o formație alcătuită 
din membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, 
care a prezentat onorul.

Erau de față toți locuitorii comu
nei — bărbați și femei, tineri și 
virstnici, care au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o entuziastă primire, în- 
timpinîndu-i cu flori, cu multă însu
flețire și bucurie in inimi. Ei au ex
primat, prin cuvinte și manifestări 
emoționante, sentimentele, rțej'ierbi^-^ 
te dragoste, de profundă prețuire și’ 
recunoștință față de conducătorul 
partidului și statului, pentru tot ceea 
ce a făcut ca înfățișarea așezărilor 
din frumosul ținut al Deltei, a tutu
ror localităților țării să fie mereu 
mai înfloritoare, ca viața lor, a tu
turor cetățenilor patriei să devină 
tot mai prosperă și bogată în îm
pliniri.

In numele celor ce muncesc șl 
trăiesc la Chilia Veche, astăzi mult 
întinerită, primarul comunei, Vla
dimir Nicolau, a adresat tovarășului- 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun venit.

Iubiții oaspeți au fost invitați să 
guste din pîinea ospitalității. Pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit cu 
gingășie garoafe roșii.

Dialogul de lucru a prilejuit, la 
început, examinarea unor aspecte 
importante ale dezvoltării actuale și 
în perspectivă a comunei. In acest 
cadru, Emil Tănase, vicepreședinte' 
al consiliului popular județean, a 
arătat că, pe baza indicațiilor și 
orientărilor date de secretarul gene
ral al partidului cu ocazia vizitei 
precedente, a fost elaborată schița 
de sistematizare, care prevede ca, 
pină la sfîrșitul actualului cincinal, 
comuna Chilia Veche să dobîndească 
atributele unui puternic centru agro
industrial. Astfel, pînă în 1990, aici 
Urmează să se construiască un com
plex pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor, un abator, un centru de 

nutrețuri combinate, o fabrică pen
tru prelucrarea fructelor și legume
lor, o secție de industrializare a 
laptelui, un atelier de întreținere și 
reparare a mașinilor agricole, o bază 
de recepție, o centrală termică. 
Aceste obiective vor fi amplasate 
pe două platforme — una cu profil 
agricol și cealaltă cu caracter in
dustrial. Vor fi înălțate, de aseme
nea, mai multe așezăminte social- 
culturale : un liceu cu 16 săli de 
clasă, cu internat și cantină ; o 
creșj ctl grădiniță ; o casă de cul- 
tură' cu*  cinematograf. Totodată, se 
are în- vedere executarea unor lu
crări edilitar-gospodărești.

Gazdele informează că au fost 
luate toate măsurile pentru darea în 
folosință, la termenele planificate, 
a noilor obiective de investiții, ce 
asigură dezvoltarea susținută a lo
calității, corespunzător potențialului 
uman și economic de care dispune.

în continuare, au fost analizate 
posibilitățile și căile prin care uni
tățile de producție și cercetare de 
la Chilia Veche pot să-și aducă o 
contribuție sporită la utilizarea cu 
rezultate superioare a marilor re
surse ale Deltei Dunării. Ferm in
tegrate în această amplă activitate, 
colectivele unităților din comună de
pun intense eforturi pentru creș
terea producției vegetale și anima
le, pentru valorificarea eficientă a 
produselor agricole, pentru găsirea 
celor mai potrivite sisteme de lu
crare și fertilizare a solului, de iri
gare a culturilor, pentru elaborarea 
soluțiilor privind introducerea și ex
tinderea culturii orezului in Delta 
Dunării, pentru stabilirea soiurilor 
de struguri, de pomi fructiferi ce, 
corespund cel mai bine condițiilor 
din zonă. Pentru a ilustra unele 
preocupări și rezultate obținute in 
această privință, specialiștii invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să viziteze 
centrul de producție „Antipa" de la 
Chilia Veche, unitate model de or

ganizare și exploatare complexă a 
resurselor naturale ale Deltei 
Dunării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat de stadiul realizării 
programului de amenajare și ex
ploatare integrală a Deltei Dunării, 
menționîndu-se că s-a pus un accent 
deosebit pe îndeplinirea indicației 
de creștere a suprafeței amenajate 
pentru agricultură.

Secretarul general al partidului 
a apreciat rezultatele obținute în 
transpunerea in practică a pro
gramului de valorificare a imenselor 
bogății de care dispune Delta Du
nării și a cerut să se acorde o aten
ție deosebită protejării naturii, 
faunei și florei Deltei, întreținerii 
pădurilor, aclimatizării de noi specii 
de arbori.

Dispunînd de spații pentru găzdui
rea muncitorilor, cantine, ateliere de 
reparare a tractoarelor și utilajelor 
agricole, de depozitare pentru semin
țe și carburanți și de alte dotări, 
centrul „Antipa" deservește cinci 
ferme de producție vegetală cu o 
suprafață de peste 5 300 ha, precum 
și două ferme zootehnice.

Aici, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate un lot demonstrativ, de 
8. ha, cultivat cu porumb. Specia
liștii arată că se estimează obți
nerea unei producții de 12 000 kg 
boabe la hectar.

Secretarul general al partidului a 
apreciat aceste rezultate, care con
firmă posibilitățile obținerii unor 
recolte mari de porumb pe terenu
rile din Delta Dunării. S-a cerut 
conducerii centralei de resort să în
treprindă măsuri în vederea ex
tinderii culturii porumbului în 
Deltă, subliniindu-se că. prin 
realizarea unei densități optime 
și a unor sisteme de irigații de 
mare randament, pot fi obținute pe 
terenurile din Delta Dunării pro
ducții de porumb de peste 20 000 kg 
boabe la hectar.

':r

Directorul general al Centralei 
„Delta Dunării", Marin Nițu, în nu
mele tuturor celor ce asigură ex
ploatarea complexă a bogățiilor 
Deltei, l-a asigurat pe conducătorul 
partidului și statului că se va acțio
na cu toată hotărîrea pentru reali
zarea, în anul viitor, a unor aseme
nea producții pe suprafețe cit mai 
întinse.

La plecarea din Chilia Veche, 
secretarul general al partidului a 
urat locuitorilor comunei noi suc
cese în întreaga lor activitate, ce- 
rindu-le să acționeze în așa fel încit 
fomuna să se dezvolte tot mai mult, 
să devină un centru puternic in 
Delta Dunării.

Noua întîlnire de lucru cu oamenii 
muncii din acest frumos colț de 
țară a pus cu putere in lumină, șî 
de această dată, grija statornică a 
conducătorului partidului șl statului 
nostru pentru dezvoltarea viguroa
să. în ritm rapid, a tuturor locali
tăților țării, printr-o folosire rațio
nală și deplină a tuturor resurselor 
materiale și umane, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a programe
lor speciale de dezvoltare economi- 
co-socială a țării.

Mulțumind, în numele comuniști
lor. al tuturor locuitorilor județului, 
pentru preocuparea permanentă pri
vind dezvoltarea armonioasă a tutu
ror regiunilor țării, primul-secretar 
al Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că tulcenii vor 
munci cu pasiune și pricepere, cu 
devotament patriotic și avînt revolu
ționar pentru a transpune în viață 
sarcinile, indicațiile și orientările 
date și cu prilejul acestei vizite, 
fiind convinși că astfel își vor aduce 
contribuția la eforturile mari și 
complexe pe care întregul popor le 
face pentru a înălța patria noastră 
socialistă pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

(Agerpres)

Printr-o puternică mobilizare a tuturor forțelor de Ia sate

Toate lucrările agricole de toamnă executate exemplar I
BUZĂU:

Din cimp, recolta este transportată 
direct la baza de recepție

Atit din punct de vedere al volu
mului de lucrări, cit mai ales al mo
bilizării forțelor de la sate, campania 
agricolă de toamnă declanșată la în
ceputul săptăminii trecute in jude
țul Buzău înregistrează ritmuri sus
ținute. Pregătită mult mai bine decit 
in anii trecuți, actuala campanie se 
desfășoară sub semnul urgenței, al 
angajării și responsabilității depline, 
in spiritul indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire cu activul de 
partid și de stat din agricultură.

— Termenele stabilite pentru exe
cutarea fiecărei lucrări în parte sint 
realiste și deci posibil de respectat 
— ne spune inginerul Sandu Larn- 
bru, directorul general al direcției 
agricole județene. La fundamentarea 
lor, s-a pornit de la mijloacele me
canice existente și de la forța de 
muncă activă de la sate. Temperatu
rile foarte ridicate din ultima peri
oadă au grăbit coacerea florii-soare
lui și a hibrizilor timpurii de po
rumb. De asemenea, in mai multe 
zone ale județului sfecla de zahăr a 
ajuns la maturitate și astfel, în mo
mentul de față, strîngerea acestor 
trei culturi se desfășoară in ritm 
susținut.

Așa după cîim aveam să constatăm 
în raidui întreprins ih unitățile agri
cole din două consilii agroindustria
le,' în zilele de 24 și 25 august, com
binele și celelalte utilaje sint orga-

formații complexe, meca-nizate în ...
nizatorii lucrind sub directa îndru
mare a specialiștilor. în consiliul 
agroindustrial Poșta Cîlnău, la coo
perativa agricolă Bobocu se acționa 
la recoltarea florii-soarelui pe cele 
150 hectare și manual la porumbul 
cultivat pe 265 hectare. Conform 
practicii încetățenite aici, aceiași 
mecanizatori care au semănat floa
rea-soarelui o și recoltează. Astfel 
se explică faptul că i-am regăsit pe 
combine pe frații Costică și Chiriță 
Tudor, pe Nicu Papuc, Ion Gheor
ghe și alții. In urma combinelor, 
patru echipe de cooperatori strîngeau 
capitalele de floarea-soarelui și cu 
căruțele le transportau în baza fu
rajeră.

Deși floarea-soarelui avea o umi
ditate de peste 15 la sută, cele 6 
combine pe care le-am întîlnit în 
sola 22 a C.A.P. Cochirleanca lucrau 
din plin. „Pe 23 August, fiecare com
biner a realizat cite 6 hectare și as
tăzi sîntem hotărîți să depășim 7 
hectare pe combină — ne precizează 
președintele unității, Stroe Matei — 
astfel incit pînă pe 29 august să în
cheiem recoltarea celor 250 hectare". 
La strîngerea capitalelor de floarea- 
soarelui in fruntea a peste 60 de oa
meni l-am întîlnit și pe primarul 
comunei Cochirleanca, Radu Ichim. 
„Grăbim eliberarea terenului — ne 
spune acesta — pentru a efectua în

arăturile, 
a păstra

pregătirea 
umiditate,

forțe și în

timpul optim 
terenului și 
atita cîtă este, în sol".

Aceeași mobilizare de 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Ziduri. La C.A.P. Zoița, președintele 
unității, Nicu Ene, urmărește cu 
atenție ca tulpinele de floarea-soa- 
relui să fie tăiate cit mai de jos și 
întreaga producție secundară să 
ajungă în baza furajeră. Acționăm 
operativ, astfel încit pină la 1 sep
tembrie să încheiem această impor
tantă lucrare pe toate cele 360 hec
tare cultivate. La C.A.P. Ziduri din 
cele 250 hectare cu floarea-soarelui

OLT:

în actualitate culesul porumbului
In județul Olt a început recolta

rea porumbului, cultură cu mare 
pondere în agricultura județului. 
Pentru grăbirea lucrărilor, în fiecare 
unitate agricolă sînt identificate la
nurile ajunse la maturitate, în care 
sînt concentrate toate forțele la 
cules.

Se muncește intens la stringerea 
porumbului în toate unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Vișina, 
situat în zona sudică a județului. 
Urmărim desfășurarea lucrărilor la 
cooperativa agricolă Vădăstrița. Șefa 
fermei nr. 3, Ioana Marin, ne spune 
că a început recoltarea soiurilor 
timpurii, care, pe o suprafață de 110 
hectare, sînt bine coapte. în numai 
cîteva zile, pe mai bine de jumătate 
din această suprafață recolta a și fost 
strînsă. Aici combinele sint însoțite 
de cupluri de remorci, care adună 

fuseseră recoltate 130. Șeful fermei 
nr. 3, inginerul Nicolae Borcescu, ne 
spune că, în același timp s-au sta
bilit și verificat suprafețele cu știu- 
leți copți și s-a trecut la recoltarea 
lor manuală, media zilnică realizată 
fiind de 15 hectare.

Așa după cum demonstrează aces
te secvențe, lucrătorii ogoarelor bu- 
zoiene sînt hotărîți să-și intensifice 
eforturile pentru a asigura o desfă
șurare exemplară a tuturor lucrărilor 
din această campanie.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii"

coceni. Fiecare formație 
este însoțită de cite o

tocătura de 
de combine 
echipă de cooperatori care adunau 
știuleții căzuți. Lucrările se desfă
șoară în flux continuu. Porumbul 
este transportat imediat la baza de 
recepție, iar tocătura de coceni, in 
jur de 10 tone la hectar, la depozitul 
de furaje pentru insilozare. Recolta
rea porumbului se desfășoară intens 
și la cooperativa agricolă Crușov. 
Un lan de 60 hectare era aproape 
recoltat, iar cooperatorii intraseră pe 
altă parcelă pentru a deschide front 
de lucru combinelor.

în mijlocul lucrătorilor aflați în 
număr mare la strîngerea recoltei de 
porumb, la C.A.P. „Viață nouă" 
Brastavăț l-am întîlnit pe Vasile Tu- 
doran, primarul comunei, care ne-a 
relatat : „Potrivit indicațiilor co
mandamentului județean pentru a-

sîntgricultură, toți locuitorii satelor 
mobilizați în cimp la lucrările de se
zon, cu prioritate la recoltarea po
rumbului. Pentru grăbirea lucrărilor 
au fost identificate lanurile coapte, 
iar pină în prezent producția a fost 
strînsă de pe 70 hectare". Aici, con
comitent, se acționează în vederea 
asigurării furajelor : cocenii tocați 
au fost transportați în baza furaje-

CONSTANȚA:

Mai repede pentru
nici un

a nu se risipi 
bob

Oamenii muncii din unitățile agri
cole ale județului Constanța lucrează 
din plin la recoltarea celor 43 700 
hectare cu floarea-soarelui, care au 
ajuns la maturitate. „Pentru a se 
asigura un ritm bun de lucru peste 
tot. s-a organizat descărcarea bun- 
cărelor din mers — ne spune ing. 
Traian Moraru, directorul trustului 
județean S.M.A. De asemenea, fie
care din cele 1 200 de combine este 
însoțită de tractor și două remorci 
amenajate cu echipament de mărire 
a capacității pentru strîngerea ple- 
vei. Ritmul de lucru stabilit de 
6 800 hectare pe zi asigură recolta
rea întregii suprafețe pină la 1 sep
tembrie".

Urmărim cum se desfășoară lu
crările la cooperativa agricolă Lu
mina din consiliul agroindustrial 
Valu Iui Traian. Aici, din cele 150 
hectare cu floarea-soarelui s-au re
coltat pînă în prezent 85 hectare, 

ră, iar resturile vegetale sînt pășu- 
nate de către bovine.

In același fel este organizată acti
vitatea la Bucinișu, Obirșia, Urzica, 
unde căldurile din ultima perioadă 
au grăbit coacerea lanurilor de po
rumb pe mari suprafețe. Măsurile 
aplicate special in numeroase uni
tăți, cum ar fi fringerea tulpinilor, 
depănușarea știuleților și înlăturarea 
virfului plantelor, determină grăbi
rea coacerii pe suprafețe tot mai în
tinse. în această situație, identifi
carea fiecărei sole ajunse Ia maturi
tate și recoltarea grabnică a porum
bului pe fiecare suprafață au meni
rea să asigure intensificarea culesu
lui. lucrare care in județul Olt se 
află în plină desfășurare.

Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scinteii"

ritmul de lucru în zilele precedente 
fiind foarte bun, de 6 hectare pe 
fiecare combină. In ziua de 25 
august însă aceste utilaje staționau. 
Explicația o aflăm de la șeful secției 
de mecanizare, Alexandru Simion, 
care ne spune : „S-a lucrat foarte 
bine unde cultura era bine uscată. 
Pe această solă, procentul de umidi
tate în semințe e mai mare de 20 
la sută". Aceasta contravine indica
ției date de comandamentul jude
țean pentru agricultură, ca floarea- 
soarelui să fie recoltată chiar cu un 
grad mai mare de umiditate, urmînd 
ca recolta să fie- solarizată. Aflăm 
că aici soluția nu 
aplicat deoarece 
manipulare solicită 
mare de brațe de 
fiind ocupate în prezent cu solari- 
zarea porumbului de pe cele 90 hec
tare care au fost culese. Ca atare, 

este posibil de 
operațiile de 

un număr mai 
muncă, acestea

combinele vor mai sta în lan cîteva 
zile pină și cealaltă solă de floarea- 
soarelui va ajunge la maturitate. 
Firește, există o soluție pentru a 
urni lucrurile din loc, și anume ca 
unitățile și instituțiile repartizate să 
dea o mină de ajutor cooperativei 
în această perioadă să-și facă sim
țită prezența. Din păcate însă, pînă 
in prezent numai oamenii muncii 
de la baza nr. 13 Ovidiu s-au pre
zentat la lucru. Adevărat, nici coo
perativa agricolă n-a lansat apelurile 
de rigoare celorlalte unități.

La C.A.P. din Sibioara, din consi
liul agroindustrial cu același nume, 
pină la acegstă dată s-a strîns re
colta de pe jumătate din cele 100 
hectare cultivate cu floarea-soarelui. 
Cultura s-a copt uniform, dar pro
centul de umiditate este incă de 
peste 20 la sută. Ca urmare, ne 
explică președintele Stancu Istrate,, 
sămînța este adusă pe o pistă de‘ 
beton și solarizată, după care este 
transportată la baza de recepție. 
Sîntem asigurați că în următoarele 
două zile lucrarea se va încheia.

Și în acest consiliu agroindustrial 
sint unități în care se așteaptă 
coacerea uniformă a solelor pentru 
ca lucrarea să se desfășoare din plin. 
Astfel, la cooperativele agricole 
Corbu de Jos și Corbu de Sus, din 
cele 250 hectare ocupate cu această 
cultură s-au recoltat doar 70 și, 
respectiv, 24 hectare. Ca urmare, pe 
consiliu, pînă în ziua de 25 august, 
din cele 1 350 hectare floarea-soare
lui s-a strîns recolta doar de pe 
226 hectare. Față de această situație, 
este absolut necesar ca în toate uni
tățile agricole din acest consiliu 
specialiștii să treacă de urgență la 
depistarea solelor care pot fi recol
tate cu prioritate, pentru a se de
clanșa recoltarea, să se organizeze 
arii pentru solarizarea producției, 
astfel încit floarea-soarelui de pe 
întreaga suprafață să fie strînsă 
pînă la 1 septembrie.

Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii*
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OMUL NOU-
construcția cea mai impunătoare 

din anii socialismului
Noi ne propunem să perfecționăm produsul cel mai 

înalt al naturii — omul, creatorul a tot ceea ce există 
în societate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Istoria a consemnat, în paginile sale cele mai 

luminoase, marile înfăptuiri ale poporului ro
mân, dobîndite sub conducerea partidului, in 
cei 42 de ani de după 23 August 1944, dar 
cu deosebire în „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
inaugurată de Congresul al IX-lea. Și cum în
făptuirile nu pot fi despărțite de oameni, pagi
nile istoriei acestor ani glorioși evocă eroismul, 
abnegația, devotamentul, patriotismul revoluțio
nar ce s-au dovedit a fi trăsături esențiale pen
tru milioanele de oameni crescuți în rîndurile 
partidului, pentru milioanele și milioanele de 
constructori ai socialismului, care au trasat, prin 
munca lor, prin voința lor, noul chip al patriei. 
Tuturor revoluția socialistă le-a schimbat in mod 
fundamental destinul, i-a determinat să gîn- 
dească și să acționeze potrivit noului lor statut 
de făuritori de istorie, de participanți activi la 
conducerea societății, la ridicarea ei pe trepte 
tot mai înalte de progres și civilizație.

S-a construit impresionant de mult în Româ
nia, în anii libertății sale și mai cu seamă în 
perioada ce a urmat’ marelui Congres al comu
niștilor români din iulie 1965. Au fost ridicate 
puternice platforme industriale, monumentale 
edificii sociale, milioane de case noi, în care 
s-au mutat peste 82 la sută dintre locuitorii ță
rii, lăcașuri pentru instituții științifice, de învă- 
țămint și cultură, spitale moderne, hoteluri. Au 
apărut orașe noi, porturi și aeroporturi dintre 
cele mai moderne. Toate aceste construc
ții arată lumii ce poate înfăptui, într-o perioadă 
istorică relativ scurtă, un popor pe deplin liber. 
Dar construcția cea mai impunătoare ridicată 
în anii socialismului o constituie omul nou. 
Omul conștiinței înaintate. Al conștiinței so
cialiste.

Fără o nouă construcție umană nu ar fi fost 
posibile marile înfăptuiri din toți acești ani. Jara

s-a ' ridicat pentru oameni - omul fiind țelul 
suprem al politicii partidului nostru. Dar s-a 
ridicat prin oameni - omul fiind factorul hotă- 
rîtor al progresului, al dezvoltării economico-so- 
ciale. Oamenii s-au schimbat de la o etapă la 
alta. S-au schimbat muncind. S-au schimbat în- 
vățînd. S-au schimbat printr-o activă integrare 
în procesul marilor transformări revoluționare ce 
s-au produs în România în anii de după 23 Au
gust 1944. In anii de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. A făuri, prin oameni, o 
societate pentru oameni - iată o fundamentală 
idee de esență revoluționară proprie gindirii 
novatoare, profund științifice a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
o idee ce relevă cu pregnanță rolul și locul 
de mare însemnătate ce revin omului, oameni
lor în procesul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Omul nou — o cerință legică
Memoria timpului proiectează pe 

ecranul prezentului numeroase 
chipuri de oameni noi. De eroi 
reali — care și-au înțeles vremea, 
au inteles cerințele legilor dezvol
tării sociale și au luptat, de multe 
ori cu preful vieții, pentru progres, 
pentru libertatea și demnitatea se
menilor. in toate epocile istoriei, 
din cele mai vechi timpuri și pină 
in zilele noastre, astfel de eroi au 
întruchipat aspirațiile cele mai 
înalte și virtuțile cele mai alese 
ale umanității.

Tipologia umană s-a înnoit fără 
încetare prin oameni care au tra
sat noi orizonturi de gindire, noi 
modalități de acțiune. Prin oameni 
care și-au asumat răspunderi, care 
au luptat pentru nou, pentru drep
tate, pentru adevăr. Prin oameni 
care au știut să întrezărească me
reu și mereu noul, ca proiecție a 
unei realități superioare ; și a căror 
acțiune a condus la promovarea lui 
in viață. Prin oameni care nu s-au 
speriat de eșecuri ori de piedici, 
care au înfruntat eu demnitate și 
curaj obtuzitatea unor semeni, pre
judecățile, conformismul social și 
au militat pentru un ngU fel de a 
înțelege viața. De a înțelege oame
nii. menirea lor, răspunderile lor.

Constantin Botoran — doctor în 
istorie : „înnoirea omului a fost 
dintotdeauna o cerință legică, o ne
cesitate obiectivă. Pentru că fiecare 
pas înainte făcut de istorie spre 
progres, spre dezvoltare s-a dove
dit a fi rezultatul acțiunii unor oa
meni noi. Dar condițiile materiale, 
sociale și spirituale cu care s-a 
confruntat omenirea, de-a lungul 
existenței sale, înainte ca o bună 
parte a lumii să fi trecut la con
strucția socialismului, nu le-au dat 
oamenilor șansa de a se înnoi în 
masă și deodată. Deseori oamenii 
noi, luminați au fost prezențe sin
gulare în mari colectivități. Și chiar 
dacă mase mari de oameni au făcut 
dovada voinței de a întruchipa 
condiția umană spre care ei aspi
rau, împrejurările specifice orîn- 
duirilor bazate pe exploatare le-au 
pus în imposibilitate de a ajunge 
la țelul dorit. Desigur, oamenii 
s-au schimbat și la nivelul maselor, 
dar aceste schimbări s-au produs 
lent și in perioade istorice lungi ; 
cel din evul mediu nu mai semă
nau cu predecesorii lor din orin- 
duirea sclavagistă, iar oamenii din 
societatea capitalistă s-au dovedit 
a fi diferiți, ca mod de a gindi și 
de a acționa, față de semenii lor 
din epocile precedente. Dezvoltarea 
economiei, a științei, a învățămîn- 
tuluf și culturii, promovarea ideilor 
politice revoluționare, afirmarea 
concepțiilor înaintate despre lume 
și viață ale clasei muncitoare nu 
au rămas fără ecou în conștiința 
maselor. Dar exploatarea, inegali
tatea socială, oprirea .accesului la 
valorile științei și culturii, analfa
betismul au determinat menținerea 
în stare de înapoiere a mase întregi 
de oameni. Din rîndul acestor mase 
au continuat să se ridice însă eroi 
exemplari, care au grăbit timpul. 
Paginile istoriei patriei noastre sînt 
bogate in astfel de chipuri de oa
meni noi. de tribuni ai poporului. 
Un nou tip uman s-a dovedit a ti 
muncitorul român".

Livia Dandara — doctor în isto
rie : „Specificul uman și material 
al României în primul război mon
dial, lupta de eliberare națională a 
fraților din provinciile românești 
aflate sub dominație străină, suflul 
înnoitor care a cuprins marile adu
nări naționale din 1918 au conferit 
făuritorilor desăvîrșirii unității na
ționale un nume : generația unirii. 
Cu infuzia de tinerețe care i s-a 
alăturat firesc, aceeași generație a 
căpătat, în perioada următoare, de
numirea de generația interbelică. 
Problemele cu care s-a confruntat 
poporul român în această perioadă 
au fost grele, complexe, contradic
torii ; au devenit apoi grave, dra
matice, tragice, găsindu-și dezle
garea printr-un nou sacrificiu 
uman și material, din care a ieșit 
victorios prin revoluția declanșată 
in August 1944. Generația a fost 
aceeași și ea trebuie numită gene
rația eroică. Această generație și-a 
încorporat chipul nou al muncito
rului român. Scria Sadoveanu in 
prag de 1 Mai 1939 : -Lupta seriilor 
de oameni pentru a îmbunătăți 
viața lor și a urmașilor face parte 
din același impuls ritmic, pe care 
îl regăsim in simbolul Armindenu
lui ; nu se poate cere acestei lupte 
să facă vreodată popas-.

Din această generație eroică, prin 
rădăcini, tradiții și crez revoluțio
nar. împletindu-șt organic năzuin
țele cu destinul națiunii, s-a în
trupat Partidul Comunist Român. 
Partidul, membrii săi au proiectat 
pentru națiunea română un destin 
profund revoluționar si umanist, 
deoarece în viziunea lor ideea de 
progres cerea ca, pe temelia uni
tății naționale, să se întroneze Jus
tiția socială și politică a maselor. 
Pentru om și binele omului. De la 

deziderat la faptă, lupta* *comuniști-  
lor, izvorită din marea dragoste de 
semeni, de adevăr și dreptate, le-a 
dăltuit un caracter exemplar, in 
care abnegația, curajul și. consec
vența i-au condus spre împlinirea 
țelului propus. în același timp ei 
au fost și au rămas oameni".

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 19,30; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndrăgos
tit — 19,
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy): Romeo și Ju- 
lieta la Mizil — 19,30; (grădina
Boema): Eu vă fac să rîdeti... la 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18.30.

...Au fost și au rămas oameni 
noi. Pentru ei timpul dobindise o 
nouă unitate de măsură. Nu mai 
era marcat numai in ore, zile, ani. 
Timpul era măsurat de bătăile ini
milor, racordate la ritmul trepidant 
al istoriei. Fiecare clipă era trăită 
cu maximă intensitate, evenimen
tele de o deosebită importanță in- 
terferindu-se cu nenumărate fapte 
obișnuite, dar nu mai puțin eloc
vente și revelatorii, in fiecare cli
pă iși puteau pierde libertatea ori 
viața, tn fiecare clipă puteau fi 
desCoperiți de organele de repre
siune. Puteau fi — și mulți au fost 
— arestați, schingiuiți, condamnați. 
Era un risc asumat in numele unei 
înalte răspunderi. Memoria timpu
lui păstrează vie imaginea noului 
chip uman pe care comuniștii l-au 
durat in istoria patriei.

Constantin Botoran : „Este în 
firea poporului nostru să-i oma
gieze pe cei mai vrednici fii ai săi, 
să evoce, cu prilejul unor momen
te sărbătorești, faptele lor de zidi
re trainică in folosul patriei ; să 
glorifice eroismul maselor, din rîn
dul cărora s-au ridicat, in tumul
tul istoriei, luminoase personalități 
care și-au înțeles menirea de a 
lupta pentru a patriei înălțare și 
și-au îndeplinit cu cinste această 
înaltă îndatorire. Se cuvine să re-

Privind cu încredere viitorul
Au fost fierbinți zilele și nopțile 

țării in anii imediat următori ac
tului istoric de la 23 August 1944. 
Vechea societate se impunea a fi 
dărimată din temelie. Se pornise 
construcția, tot din temelii, a unei 
noi societăți. Zorii socialismului a- 
nunțau poporului nostru o viață 
nouă. Dar trecerea la un nou mod 
de viață, intr-o societate nouă, ce
rea oameni noi. Oameni cu spirit 
revoluționar. Cu dragoste de țară.

Prof. univ. dr. Ion Anghel : 
„Spusese Kogălniceanu : -La legi 
nouă om nou-. Atunci, in acei ani 
de după 23 August, legile noi erau, 
de fapt, sarcinile noi impuse de re
voluția și construcția socialismului. 
Ele cereau oameni noi. Oameni 
care să dobindească o nouă tablă 
de valori. Să înțeleagă intr-un 
mod superior raportul dintre bine 
și rău, dintre dreptate și nedrepta
te, dintre frumos și urît. Să fie ca
pabili să descifreze, din moștenirea 
trecutului, valorile perene, menite 
să dăinuiască, la care să adauge 
altele noi, corespunzătoare vremu
rilor noi. Desigur, acest nou tip 
uman era destinat să aibă și o evo
luție biologică superioară. In pri
mul rînd media lui de viață avea 
să fie cu trei decenii mai mare de- 
cît in perioada interbelică. Lui 
aveau să i se asigure condiții tot 
mai bune de îngrijire a sănătății, 
de călire fizică, de muncă și de 
viață. Dar înnoirile cele mai pro
funde aveau să se producă pe pla
nul conștiinței. Aceste înnoiri s-au 
integrat intr-un amplu proces de 
transformări revoluționare".

Sofia Dumitrescu — învățătoare 
pensionară, cgmuna Uda, județul 
Argeș : „Partidul a pornit lupta 
pentru formarea unui om nou încă 
din primele momente ale revolu
ției și construcției socialiste. Eram 
pe atunci învățătoare și nouă, ce
lor din invățămint, ni se cerca să 
participăm activ la noua construc
ție umană. Desigur, imediat după 
23 August 1944, în condițiile speci
fice de atunci, obiectivul nu putea 
fi formarea unei personalități uma
ne complexe la scara întregii so
cietăți. Principalul scop era, în 
acele momente de început de nouă 
istorie, debarasarea de tarele omu
lui vechi : analfabetismul, ignoran
ța, misticismul, orizontul îngust al 
cunoașterii, individualismul, con
formismul social. Trăsăturile unui 
nou tip uman începeau să se afir
me treptat în bătălia pentru cuce
rirea puterii politice și economice. 
Ele se afirmau pe șantierele națio
nale ale tineretului. în bătălia pen
tru refacerea țării, pentru trecerea 
la edificarea noii societăți. îmi 
amintesc de serile in care, după ce 
școlarii iși terminau orele, ne în- 
tîlncam în clase cu alți „școlari", 
care deveniseră adulțl fără să știe 
să Scrie și să citească. Lumina 
cărții le arăta un alt drum, li 
orienta intr-un fel nou in viață. 
Școala îi pregătea mai bine pentru 
muncă. Drumul către omul nou, al 
societății noastre, a trecut și trece 
prin școală. De altfel, școlile in- 

levăm adevărul că istoria a înscris 
pentru totdeauna, in galeria mari
lor eroi ai patriei, numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
României. Sint nenumărate faptele 
ce vin din istorie pentru a-i defini 
ilustra personalitate. Sînt fapte 
din tumultul revoluției. Din ele se 
întregesc imagini încărcate de vi
brație patriotică, semnificative 
pentru participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mereu împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe drumul luminos al revoluției, la 
marile bătălii ale partidului, ale 
întregului popor pentru libertate și 
independență națională, pentru 
progres social, pentru socialism. 
S-au împlinit, în acest an, cinci 
decenii de la procesul de la Bra
șov, in cadrul căruia, din în
sărcinarea partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit din 
acuzat acuzator, ridicîndu-se în a- 
părarea statului național unitar atit 
de greu înfăptuit. S-au împlinit, m 
chiar aceste zile de august, cinci de
cenii de la întemnițarea la Doftana 
a marelui fiu al poporului nostru 
printr-o sentință nedreaptă a jus
tiției burghezormoșierești, fapt ce 
ilustrează incă o dată rolul deose
bit de important ce îi revenise, in 
cadrul luptei comuniștilor, eminen
tului revoluționar pe care istoria 
avea să-1 desemneze să conducă 
partidul și țara in epoca cea mai 
glorioasă a poporului român, des
chisă de cel de-al IX-lea,Congres. 
Acțiunile partidului nostru comu
nist, iri anii revoluției și Construc
ției socialiste, pentru formarea și 
afirmarea unui om nou. a unei 
conștiințe noi, socialiste, și-au aflat 
în munca și viața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un strălucit 
exemplu".

seși s-au innoit, au devenit focare 
de cultură și civilizație, în măsură 
să contribuie activ la formarea 
omului nou la nivelul maselor".

Ion Anghel : „Dar omul nou, al 
noii noastre societăți, și-a înscris 
drumul profund prin vreme mai 
ales după Congresul al IX-lea al 
partidului. S-a trecut cu fermitate, 
incepînd din 1965, la modernizarea 
structurilor economice, la ridicarea 
potențialului industrial al tării, 
s-au intensificat preocupările pen
tru modernizarea agriculturii, pen
tru o nouă revoluție agrară, s-a 
asigurat creșterea neîntreruptă a 
venitului național, al cărui ritm l-a 
depășit pe cel al produsului social. 
Au fost elaborate, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi 
concepte despre partid și stat, des
pre democrația socialistă, despre 
educația politico-ideologică, despre 
personalități și mase în istorie. S-a 
cristalizat și o nouă concepție des
pre locul și rolul conștiinței în 
societate. Este remarcabilă. în a- 
cest sens, contribuția esențială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
definirea unui nou raport dintre 
existenta socială și conștiința So
cială. Potrivit acestei noi concepții 
de esență revoluționară, ce-și află 
generalizarea, azi, în practica edi
ficării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, conștiința înce
tează de a mai fi ..la remorca" for
țelor de producție. Secretarul ge
neral al partidului nostru a com
bătut ideile cu privire la fatali
tatea rămînerii în urmă a conști
inței în raport cu dezvoltarea for
țelor de producție. Si a dat contur 
unei idei noi, înaintate, în temeiul 
căreia conștiința poate deveni ea 
însăși un factor activ al dezvol
tării societății. Această idee îna
intată se află la temelia formării 
omului nou, în societatea noastră 
socialistă. Tn acest cadru economic, 
social, politic și moral superior 
s-a conturat o imagine inedită a 
omului. A omului nou. Și au fost 
asigurate toate condițiile pentru ca 
acest nou tip uman să se afirme 
la nivelul maselor, al ■ întregului , 
nostru popor".

Dan Cruceru — directorul Cabi
netului pentru activitatea politico- 
ideologică din cadrul Comitetului 
municipal București al P.C.R.: „Par
tidul și-a propus, așa cum a afir
mat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să perfecționeze produsul cel mai 
înalt al naturii. Să perfecționeze 
omul. Pentru prima oară în istoria 
țării, acest proces a fost conceput 
și se realizează la nivelul întregii 
națiuni române. Desigur, nu e vor
ba de a uniformiza omul. Pentru 
că oamenii sînt diferiți și rămin 
diferiți — prin trăsături fizice, prin 
preocupări, prin înclinații profe
sionale, prin stări sentimentale. A 
făuri insă, la nivelul întregii na
țiuni, omul nou înseamnă, mai 
întii, în concepția partidului nos
tru și în practica edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, să se asigure o bază obiectivă 
pentru revolutionarea conștiințelor 
tuturor oamenilor, pentru modifi

cări fundamentale în modul lor de 
viață, în munca lor, în existența 
lor. Și înseamnă, totodată, să se 
in'făptuiască perfecționarea relații
lor sociale în general, să se asi
gure partjciparea activă a maselor 
de cătățeni la viața politică a țării, 
la soluționarea problemelor de stat, 
la organizarea și conducerea pro
ducției, la autoconducerea muncito
rească. Această nouă construcție 
umană se integrează activ in pro
cesul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Proces 
care, așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, departe 
de a se limita numai la creșterea 
economică, are in vedere totalita
tea domeniilor vieții economico- 
sociale. Și, mai cu seamă, are în 
vedere omul — factorul fundamen
tal al edificării noii . societăți. 
Aceasta este o edificatoare dovadă 
a umanismului propriu politicii 
partidului nostru".

Ion Anghel : „Ce înseamnă, în 
concepția partidului nostru, a se
cretarului său general, a fi om 
nou ? Concepția partidului nostru 
despre omul n-ou izvorăște din via
ță, din cerințele edificării socialis
mului în România. De asemenea, 
întreaga activitate a partidului 
pentru formarea și afirmarea omu
lui nou este direcționată in raport 
cu cerințele vieții, cu experiența 
istorică, cu exigențele impuse de 
progresul continuu al societății. 
Toate aceste cerințe și exigente 
sint sintetizate magistral in Pro
gramul partidului, in istoricele do
cumente ale Congresului al XIII- 
lea, in vasta operă social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Partidul, ca centru vital al socie
tății, acționează pentru cunoașterea 
temeinică, de către toți comuniștii, 
de către întregul popor a acestor 
obiective și criterii, pentru înțele
gerea lor in prpfunzime, pentru 
transpunerea lor în viață. Și acțio
nează, totodată, pentru dezvoltarea 
in societatea noastră a unui astfel 
de climat in care oamenii să fie 
într-o tot mai mare măsură îndem
nați să-și examineze comportamen
tul, atitudinile, faptele in raport 
cu cerințele și exigențele făuririi 
omului nou. O dimensiune funda
mentală a acestei noi construcții 
umane o constituie patriotismul 
socialist. Desigur, ca patriotism al 
faptelor de zidire trainică in fo
losul țării, dar și ca înaltă expre
sie a conștiinței istoriei, atit de 
mult înrădăcinate in modul de a 
fi și de a gindi al poporului ro
mân. sDar, totodată, in concepția 
partidului nostru, a secretarului 
său general, cu adevărat nou este 
numai omul ce se ințelege pe sine 
înțr-un context larg, al întregii 
umanități, al lumii in care trăieș
te. Din această perspectivă, solida
ritatea militantă, răspunderea pen
tru pacea lumii, pentru triumful 
rațiunii, pentru soarta umanității . * 
devin trăsături fundamentale ale 
omului nou".

Dan Cruceru : „Dar care sînt 
aceste criterii ? în concepția parti
dului nostru, a secretarului său ’ 
general, omul nou se identifică pe 
deplin cu o personalitate comple- I 
xă. cu un ansamblu armonios de 
valori. Lui nu i se cere, azi, doar 
să devină un foarte bun specialist, 
sau să dobindească doar o îrialtă 
pregătire politică. Sau doar să ma- ' 
nifeste preocupare pentru lărgirea 
orizontului științific și cultura'. 
Sau doar să fie model de compor
tare, de respectare a codului eticii 
și echității comuniste. I se cere 
mult mai mult : să întrunească toa
te aceste calități, să realizeze uni
tatea organică intre cunoștințe, 
idei, comportament și acțiune. Să 
gindească și să acționeze ca revo
luționar".

Doina Drumea — secretarul co
mitetului de partid din cadrul în
treprinderii de frigidere din Găești, 
județul Dîmbovița : „De fapt, mo
delul omului nou il constituie mo- 1, 
delul revoluționarului. Al comunis- . 
tului. Acest model a apărut și s-a , 
dezvoltat in istoria trăită a parti
dului, a patriei. El a fost îmbogă
țit in anii luptei pentru progres so
cial, pentru libertate și indepen
dență națională. I s-au adăugat noi 
valențe in perioada imediat urmă
toare actului istoric de la 23 August 
1944. Și a fost perfecționat in anii 
de după cel de-al IX-lea 
Congres. A devenit o realitate 
omul nou, dar construcția lui nu s-a 
încheiat încă. Acest proces este de 
mare amploare și de lungă perspec
tivă. De aici înainte pornim de la 
adevărul că in actuala etapă au 
apărut cerințe specifice, încă nein- 
tîlnite pină acum. Actuala etapă ne 
situează in fața unor cerințe radical 
noi, care impun un nou mod de ac
țiune. Pornim, de aici înainte, la 
desăvirșirea unui model uman — 
modelul revoluționarului — in pas 
cu spiritul timpului in care trăim 
și al societății pe care o făurim, 
omul menit să confere o nouă ca
litate muncii, o nouă calitate 
vieții".

Dezbatere realizată de 
Adrian VASILESCU

LA PORȚILE DE FIER II :

O nouă turbină 
a fost pusă în paralel 
cu sistemul energetic 

național
Ieri după-amiază, colectivele de 

muncă de pe șantierele hidrocen
tralei Porțile de Fier II au rapor
tat un succes de prestigiu : cea 
de-a 7-a turbină de 27 MW a fost 
pusă in paralel cu sistemul ener
getic național. Ca urmare a unei 
înalte productivități a muncii rea
lizate pe fiecare schimb și aplică
rii unor soluții tehnice, perioada 
de montaj a fost redusă cu 82 de 
zile in comparație cu prima tur
bină. In prezent, puterea instalată 
in centrala electrică românească 
de la Porțile de Fier II a ajuns la 
189 MW. Acum, montorii și-au 
concentrat toate forțele la turbina 
nr. 8, unde se înregistrează rit
muri de lucru superioare celor 
prevăzute in graficele zilnice. 
(Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Scinteii").

t V
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în economie.
20,30 Teatru TV (color). „întîlnire pe 

pod”. Scenariu pentru televiziune 
de Constantin Banu. Premieră pe 
țară. în distribuție : Dorel Vișan, 
Virgil Andriescu, Mircea Rusu, 
Virginia Mirea, Răzvan Vasilescu, 
Rodica Sanda-Țuțuianu, Florin 
Anton, Valeriu Preda, Violeta 
Berbiuc, Corina Voicu. Regia ar
tistică, Silviu Jicmân.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan

(Urmare din pag. I)
se desfășoară activitatea de export? 
Iată întrebarea pe care am adre
sat-o unor cadre de conducere din 
trei întreprinderi cu pondere mare 
la export.

Ing. Viorel Bochie, întreprinderea 
„Electrobanat" : „Exportul, pentru 
noi, este principala sarcină de zi cu 
zi. De la începutul anului și pină in 
prezent am livrat suplimentar la 
export produse in valoare de 10 mi
lioane lei. Producția de export se 
realizează in cadrul unor linii spe
cializate pe grupe de produse și 
parteneri. Pentru a putea pătrunde 
cu produsele noastre pe noi piețe de 
desfacere, ne preocupăm de îmbună
tățirea calității lămpilor și corpuri
lor de iluminat. în acest sens, pen
tru creșterea fiabilității elementelor 
optice, am pus la punct o nouă teh
nologie de protecție suplimentară 
cu monoxid de siliciu, ceea ce asi
gură o rezistență dublă a lămpilor 
față de agenții corozivi. La ora de 
față sint in curs de finalizare și 
aplicare în producție alte 12 tehno
logii noi, care vor face ca produ
sele noastre să aibă un design mo
dern și un nivel calitativ sporit".

Eleha Marlon, maistru la între
prinderea de confecții „Bega" : 
„Peste 99 la .sută din producția 
noastră se exportă. De la an la an 
confecțiile cu marca „Bega" sînt tot 
mai intens solicitate pe piețele din 
Canada, S.U.A. și R.F.G. Motivul ? 
Calitatea. La inceputul acestui an. 
un partener străin ne-a solicitat un 
lot de bluze. L-am executat. La re
cepție, s-a controlat bucată cu bu
cată. Nu s-a făcut nici o observație. 
După o săptămînă, același partener 
a venit cu o comandă și mai mare. 
In final, am fost felicitați, iar par
tenerul străin ne-a rugat să ne men
ținem la același nivel calitativ de
oarece întreprinderea noastră nu 
mai figurează pe lista întreprinderi
lor cărora li se face recepția. Ce 
altă dovadă decit aceasta poate 
atesta nivelul calitativ ridicat al 
produselor noastre ?“.

loan Leș, maistru la întreprinde
rea de încălțăminte „Banatul" : „în
treaga producție pe care o reali
zează atelierul pe care-1 coordonez 
este destinată exportului. Direcțiile 
pe care le urmărim sint calitatea și 
respectarea termenelor de livrare. 
Cum acționăm pentru îndeplinirea 
acestor obiective ? Prin introducerea 
unor tehnologii noi de mare produc
tivitate. Am reușit în felul acesta să 
ne îndeplinim exemplar angajamen
tul asumat : realizarea înainte de 
termen a planului Ia export pe a- 
ecastă lună".

La ora actuală, o mare diversi
tate de produse ale industriei con
structoare de mașini, electronicii, in
dustriei chimice, industriei ușoare 
executate la un înalt nivel calitativ 
.în unități industriale din județul 
Timiș se exportă. Cu o mențiune : 
marea majoritate a produselor ofe
rite la export incorporează tot mai 
puține materii prime și tot mai mul
tă inteligență. Drept argument tre
buie spus că, astăzi, 70 la sută din 
produsele pe care le exportă Timi
șul sint produse de nivel tehnic 
mondial.

★
Aceste citeva secvențe din activi

tatea oamenilor muncii din in
dustria județului Timiș ilustrează 
eforturile unor puternice colective 
de oameni ai muncii deplin angajați 
în efortul general al țării pentru în
deplinirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru înde
plinirea exemplară — așa cum a in
dicat cu claritate secretarul gene
ral al partidului — a tuturor sarci
nilor de plan. Rezultatele obținute 
demonstrează rolul hotăritor al mă
surilor luate pentru cit mai buna 
organizare a muncii, pentru moder
nizarea și ridicarea nivelului cali
tativ al producției.

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: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17,15: 19,15.
• Aventuri la Marea Neagră: PACEA 
(71 30 85). — 15,30; 18,30.
• Noi, ccî țlin linia iutii: VIITORUL 
(10 67 40) — ’15,30: 18,30.
• întunecare: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17,15; 19,30.
• Al 7-lea cartuș: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 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.

A

In fața unui nou examen 
al tinereții cintecului

Printre evenimentele stagiunii mu
zicale a Litoralului se va impune și 
în acest an Concursul de muzică 
ușoară de la Mamaia. Pe adresa 
A.R.l.A. Constanța (după cum ne 
spune directorul agenției, Sebastian 
Tașcă) sosesc sute de scrisori in 
care se cer amănunte despre con- 
curenți, despre vedete, despre re
citaluri. Iată de ce considerăm că 
prezentarea citorva din inițiativele 
organizatorilor pot constitui o bine
venită avancronică a festivalului 
care va începe in seara zilei de 27 
august. Pentru că, trebuie știut, 
pregătirea intregii manifestări a 
inceput încă din iarnă, de cînd 
organizatorii (Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea Com
pozitorilor și Muzicologilor, Radio- 
televiziunea Română) au primit 
compozițiile-candidate la concursul 
de creație, de cind a inceput 
selecția pentru concursul de inter
pretare. ca să nu mai vorbim de 
audițiile, preselecțiile, discuțiile spe
cialiștilor în favoarea calității, a 
tinereții, a notei moderne a actu
lui artistic susținut cu talent și pro
fesionalism. Si de , această dată vor 
avea loc recitaluri în afară de con
curs (Corina Chiriac, Mirabela Dauer, 
Dan Spătaru. Mihaela Oancea, Mari
na Scupra, Horia Moculescu etc.), dar 
se pare că apariția vedetelor nu va 
mai fi „meteorică", ci de substanță, 
în microrecitaluri brodate pe anume 
idei, ritmuri, teme. Și în acest an 
în concursul de creație vedetele, 
alături de tineri soliști lansați pe 
orbita cintecului vor susține parti- 
turile-concurente semnate de nume 
de prestigiu ale muzicii ușoare 
(George Grigoriu. Vasile Veseiovschi, 
Marcel Dragomir, Ion Cristlnoiu, 
Aurel Manolache, Dan Dimitriu etc.), 
dar și de mai tinerii compozitori 
Dumitru Lupu, Daniela Claudia 
Nacu, Dani Constantin, Viorel Ga- 
vrilă etc. ; vor lansa și acele piese 
hors-concours dedicate acestei săr
bători ;, „Eu am încredere în tine" 
de Laurențiu Profeta, „Nu mă uita 
de tot" de Vasile Veseiovschi, ..O 
planetă a iubirii" de Marius Țeicu 
și „E sărbătoare la Mamaia" de 
Cornel Fugaru (aceasta din urmă, 
in linia show-ului modern, de ultimă 
oră. aducind la rampă pe toți so
liștii actualei ediții). Cu alte cuvin
te, o riguroasă pregătire, o atentă 
și eficientă colaborare cu specialiștii 
(compozitori, critici, muzicologi, 
cadre didactice la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu"), o consec
ventă preocupare față de fiecare 
detaliu (de la audiția pe casetă, să 
spunem, a pieselor propuse în 
concurs, pină la orchestrarea și în
registrarea lor etc.). Dar, cu ade
vărat, noutatea acestei ediții, care 
ne îndreptățește o dată mai mult 
să întrezărim calitatea celor cinci 
seri muzicale, succesul Festivalului 
muzical de la Mamaia este împlini
rea, pentru prima oară la noi. a 
unui excelent curs Intensiv de per
fecționare (prin efortul Teatrului 
muzical „Constantin Tănase", al

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 26 august (ora 21) — 29 
august( ora 21). în țară : Vreme schim
bătoare în jumătatea de nord a ță
rii, unde cerul va fi temporar noros 
și vor cădea ploi locale sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electri
ce. In rest, vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil și averse izola
te. Vînt slab pină la moderat, cu in

INFORMAȚII SPORTIVE

Bilanț strălucit al canoiștilor și caiaciștilor români la întrecerile 
mondiale : trei medalii de aur, trei de argint și două de bronz
Campionatele mondiale de caiac- 

canoe s-au încheiat la Montreal cu 
un strălucit succes al sportivilor ro
mâni, care au cucerit in total opt 
medalii, dintre care trei de aur. trei 
de argint și două de bronz.

In ultima zi a competiției. Aurel 
Macarencu a terminat învingător in 
proba de canoe simplu — 10 000 m 
obținînd a doua medalie de aur, după 
cea ciștigată cu o zi înainte în pro
ba de canoe simplu — 1 000 m. Cam
pionul român s-a situat pe primul 
ioc. cu timpul de 48'29”28/100, fiind 
urmat de Ivan Sabijan (Iugoslavia)

★

ATLETISM. încep campionatele 
Europei. Incepînd de astăzi și pină 
duminică, 31 august, in orașul vest- 
german Stuttgart se va desfășura 
cea de-a 16-a ediție a campionate
lor europene de atletism.

Din lotul țării noastre pentru a- 
ceastă importantă competiție fac 
parte, printre alții, Maricica Puică, 
Doina Melinte. Vali Ionescu, Mi
haela Loghin, Cristina Cojocaru-Ma- 
tei, Mariana Stănescu, Mihaela Po- 
găceanu, Daniela Costian — la fe
minin și Sorin Matei. Eugen Popes
cu, Constantin Militaru și Liviu 
Giurgian — la masculin.

BOX. Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui incepînd de marți, 
26 august, cea de-a 15-a ediție a 
turneului internațional de box „Mă
nușa Litoralului". La această tradi
țională competiție, ce se înscrie in
tre cele mai interesante întreceri pu- 
gilistlce ale sezonului estival, vor 
lua parte sportivi din Bulgaria, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Turcia, precum 
și din țara noastră.

Gala inaugurală se va desfășura

• Pe urmele adevărului: TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20.
• Tinerețe fără bătrlnețe — 9; 11: 13,
Rămii, fericire — 15; 17; 19,15;
DOINA (16 35 38).
• Infernul din zgirie 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.
• 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 la pana de vultur: DACIA 
(30 35 94) — 9; 11,15; 13.30; 15,30; 17.30; 
19,30. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30; 15.43; 18; 20.
• Glasul iubirii: DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17.15; 19.30.
• Talismanul iubirii — 9: 11,15; 13.30, 
Micul lord — 15,45; 18; 20 : UNION 
(13 49 04i.
• Gară pentru doi: COTROCENI 
(49 48 48) — 15.30: 18.30.
• Salamandra: FLOREASCA (33 29 71) 

Centrului special de perfecționart a 
cadrelor, sub auspiciile C.C.E.S.) 
dșstinat tinerilor soliști vocali- 
concurenți 1 Au fost cursuri despre 
arta vorbirii (cu Sergiu Dan Pop de 
la (Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" și re
gizoarea Sorina Mirea), machiaj 
(Ion Marta de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" și Ion Culincu 
de la Teatrul „C. Tănase"), corepetiție 
(Petre Munteanu, Magda Boboc), 
regie (Bițu Fălticineanu), costumație 
(Elena Vilcu), cu un accent deosebit, 
bineînțeles, pe canto (o secție in 
care s-a beneficiat de colaborarea 
a două binecunoscute soliste ale 
Teatrului de Operă din București 
—t Elena Dima și Marina Mirea, de 
experiența compozitoarei Camelia 
Dăseălescu) și artă scenică (sub în
drumarea excelentă a solistelor 
Viorica Chiș și Aneta Păunescu). 
Un program dens, după cum se 
vede, cursanții fiind distribuiți in 
trei grupe, urmărindu-se nu numai 
studiul pieselor din concurs, dar și 
capacitatea acestor tineri dornici de 
a se lansa pe firmamentul muzicii 
ușoare (de fapt unii dintre ei intrați 
deja in circuitul șlagărelor, al ma
nifestărilor de anvergură : Dana 
Bartzer, Denis Roman, Trio Forte, 
Alexandra Canareica, Gabriela Boțan 
etc.), spre înțelegerea deplină a 
actului artistic, a momentelor mu
zicale pe care le vor propune aten
ției publice. „Cit ne-a permis timpul 
— spunea Marina Mirea, solista 
Operei Române, am încercat să 
lămurim citeva probleme de frazare, 
dicție, nuanțe, expresivitate, să re
zolvăm pe cit posibil impostația, 
respirația... Unii au calități vocale 
native care trebuie dezvoltate, alții 
trebuie, prin exerciții, să-și dezvolte 
unele facilități... Oricum, a fost o 
experiență și pentru mine, care vin 
din lumea teatrului liric. și un 
semnal pentru lumea muzicii ușoare 
in care, fără îndoială, pregătirea 
soliștilor vocali nu. trebuie să fie pe 
ultimul plan". „Două săptămîni de 
lucru, de studiu intensiv — adăuga 
Elena Dima, de asemenea solistă a 
teatrului liric bucureștean, in apa
rență nu înseamnă foarte mult pen
tru canto; Cu toate acestea am avut 
satisfacția unor izbinzi artistice, 
faptul că elevii mei au înțeles mai 
bine ideile muzicale. au devenit 
conștienți de calitățile și defectele 
lor vocale, de importanța studiului 
sistematic, riguros pentru orice 
aspirant la arta cintecului în muzica 
ușoară".

In curînd deci, Mamaia’86, cea 
de-a IV-a ediție a concursului de 
interpretare și creație de muzică 
ușoară românească, sub auspiciile 
Festivalului național „Cintarea 
României". O fierbinte pledoarie 
pentru cințecele de rezonanță pa
triotică, pentru melodie și armonie, 
pentru fantezie și originalitate, pen
tru tinerețea cintecului.

Smaranda OTEANU

tensificări locale, mai ales la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, Izolat mai coborî- 
t.e în depresiuni și in nord la început, 
iar cele maxime între 20 și 30 de gra
de, local mai ridicate in sud. Pe alocuri, 
condiții de grindină. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor oscila între 15 și 18 
grade, iar cele maxime între 29 și 31 
grade, mai ridicate în a doua parte 
a intervalului.

— 48’38”68/l00, Didier Hoyer (Fran
ța) — 48'40”22/100 și Jiri Vrdlovec 
(Cehoslovacia) — 48'42"28/100.

Medalii de argint au obținut Aurel 
Macarencu, la canoe simplu — 500 m, 
Dumitru Bețiu—Vasile Lehaci. la ca
noe dublu — 10 000 m și echipajul 
de caiac 4 — 10 000 m (Ionel Con
stantin, Nicolae Feodosei, Ionel Leț- 
cae și Alexandru Dulău). In proba 
de caiac dublu — 10 000 m. Daniel 
Stoian și Angelin Velea s-au clasat 
pe locul trei, adjudecindu-și meda
lia de bronz.

★

astăzi, de la ora 16, urmată de o 
a doua reuniune, la ora 19. Miercuri 
și joi. Ia aceleași ore, vor avea loc 
tot cite două gale. Vineri și simbă- 
tă. de la ora 18, se vor disputa 
semifinalele, iar gala finală va avea 
loc duminică, 31 august, de la 
ora 16.

CICLISM. Ieri a început cea de-a 
30-a ediție a competiției cicliste in
ternaționale „Cupa Voința", la care 
participă, pe lingă sportivi din țara 
noastră, rutieri din R.D. Germană, 
Polonia și Ungaria.

Prima etapă, desfășurată pe tra
seul Ploiești — Vălenii de Munte — 
Cheia și retur, s-a încheiat cu victo
ria lui Axei Viertler (R.D. Germa
nă), cronometrat pe 132 km cu tim
pul de 3hl7’34”. Pe locurile următoa
re, la 18” de învingător, s-au situat 
M. Prix (R.D.G.), S. Grochowski (Po
lonia), J. Grossmann (R.D.G.) și 
Cristian Neagoe (România). Astăzi 
se dispută etapa a 2-a : Mizil — Bu
zău — Cislău — Vălenii de Munte — 
Ploiești (150 km).

— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30;
13.45: 18; 19,45.
• Sint timid, dar mă tratez: GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 19,30.
• Cu prețul vieții: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17,15; 19,30.
• Băiatul cu ricșa: CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.

teatre
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MESAJE DE PESTEHOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

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

In numele Comitetului Central al Partidului Democratic al 
Poporului, al Consiliului Revoluționar al' Afganistanului, al po
porului Republicii Democratice Afganistan și al nostru personal, 
avem plăcerea să vă transmitem dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, gu
vernului. și poporului român prieten, felicitări cordiale cu ocazia 
celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România.

Comitetul Central al Partidului Democratic al Poporului din 
Afganistan și Consiliul Revoluționar al Republicii Democratice 
Afganistan sint ferm încredințate că poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, îndeplinind pe deplin hotăririle 
celui de-al XIII-lea Congres al partidului, va obține noi succese 
In construirea societății socialiste rtîultilateral dezvoltate, va asi
gura prosperitatea și fericirea patriei sale.

Sintem convinși că relațiile prietenești existente între popoarele 
și statele noastre se vor dezvolta in continuare, in interesul po
poarelor noastre, al păcii și securității internaționale.

Cu salutări tovărășești,
NAJIBULLAH

Secretar general al C.C.
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan

BABRAK KARMAL
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Președintelui Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a zilei eliberării — Ziua 

națională a Republicii Socialiste România — in numele poporului 
albanez, al Prezidiului Adunării Populare, al Qonsiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Socialiste Albania și in numele 
nostru, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, po
porului român, calde felicitări și cele mai bune urări de progres 
și prosperitate pentru patria dumneavoastră. Dorim ca relațiile 
tradiționale de prietenie care leagă cele două popoare ale noastre 
să se dezvolte continuu.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, in numele guvernului 
și al poporului Republicii Zimbabwe, precum și al meu personal, 
vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România felicitările noastre tovărășești și frățești.

Constat cu satisfacție că legăturile de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România și .Republica Zimbabwe con
tinuă să se dezvolte și să se Întărească în interesul popoarelor 
noastre, al păcii, progresului și socialismului.

îmi exprim speranța sinceră că aceste raporturi vor cunoaște 
o continuă adîncire pentru a conlucra in soluționarea problemelor 
pe care ni le pune viitorul.

Vă urez fericire, sănătate și noi succese In activitatea dum
neavoastră.

Primiți asigurarea celei mai inalte considerații,

CANAAN SODINDO BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit, in numele poporului și guvernului Ciprului și in nu
mele meu personal, cele mai calde felicitări.

Vă urez sănătate și fericire, iar poporului român progres și 
prosperitate.

Exprim incă o dată hotărîrea noastră de a dezvolta legăturile 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU » 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Venezuelei, al guvernului și al meu per
sonal, am plăcerea să vă transmit cordiale felicitări cu ocazia 
aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Folo
sesc acțeastă deosebită ocazie pentru a transmite urări de prosperi
tate națiunii prietene, iar dumneavoastră fericire personală.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, poporul, guvernul și Consiliul do Stat al Republicii 
Sudan mi se alătură in a vă adresa calde felicitări. împreună cu 
cele mai sincere și mai bune urări de sănătate și fericire.

AHMED EL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, îmi face deosebită plă
cere să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România calde felicitări in numele guvernului șl 
poporului Republicii Maldivelor.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate șl fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

' Aniversarea zilei eliberării țării dumneavoastră îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă transmite sincere felicitări. Vă doresc multă feri
cire, iar poporului prieten al României progres continuu.

RASHID BIN SAEED AL-MAKTUM
Vicepreședinte și prim-ministru 

al Emiratelor Arabe Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României. permiteți-mi să vă 
adresez, în numele meu personal și al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricultură, urări da sănătale și feri
cire si de bunăstare poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,
EDOUARD SAOUMA

Director general 
al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu bcazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, am 
deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări dumneavoastră și 
poporului român prieten, din partea poporului arab sirian și a mea 
personal, împreună cu caldele noastre urări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor continua să se 
dezvolte și să se întărească in folosul reciproc al popoarelor român 
și sirian.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de sănătate, feri
cire personală și viață îndelungată, de prosperitate și noi succese 
pentru poporul român.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România vă 
rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări, pre
cum și cele mai bune urări țle fericire personală și de prosperitate 
pentru poporul român.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei de 23 August, sărbătoarea națională 
a Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere să adresez 
bravului popor român cele mai vii și călduroase felicitări.

Poporul beninez, Comitetul Central al Partidului Revoluției 
Populare din Benin și Consiliul Executiv Național mi se alătură 
în a vă exprima înalta noastră apreciere pentru raporturile de 
prietenie și cooperare rodnică ce unesc cele două partide și țări 
ale noastre, precum și profunda noastră dorință de a consolida oe 
mai departe aceste raporturi pentru bunăstarea popoarelor noastre.

Adresîndu-vă din nou sincere și vii felicitări, vă rugăm să pri
miți. domnule președinte și drag prieten, cele mai buiîe urări de 
sănătate pentru dumneavoastră personal, de . pace, fericire și 
prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste 
România.

Cu cea mai înaltă considerație,

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele republicii, șef al statului, 

Președintele Consiliului Executiv Național

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 'România

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă 
ocazia binevenită de a vă adresa vii felicitări din partea Consi
liului federal, împreună cu cele mai bune urări de fericire perso
nală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

ALPHONS EGLI
Președintele Confederației Elvețiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorit naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, vă adresez felicitările meie cele mai vii, însoțite de urări 
pentru dumneavoastră personal și pentru fericirea poporului român.

Doresc ca prietenia tradițională care unește România și Franța 
să se dezvolte și mai mult.

JACQUES CHIRAC
Prim-ministru

al Republicii Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării, doresc să vă transmit cele mai 
vii urări și salutările mele cele mai cordiale, in dorința ca legă
turile dintre cele două țări ale noastre să se poată dezvolta ir. 
continuare și să contribuie la întărirea înțelegerii internaționale, 
in interesul reciproc al celor două țări, al păcii și dezvoltării 
în lume.

BETTINO CRAXI
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, vă exprim cele mai vii- 
felicitări și vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personala și pentru un viitor fericit al poporului român.

JEAN
Mare duce al Luxemburgului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării României, avem 
deosebita plăcere de a vă adresa, din partea Biroului Executiv al 
Comitetului Central al Mișcării Socialiste Panelene — PASOK, 
urările noastre cele mai bune șl cele mai sincere felicitări.

Progresele obținute de România in construirea socialismului, sub 
Inspirata dumneavoastră conducere, constituie o garanție a dezvol
tării colaborării intre popoare, pe temeiul principiilor de priete
nie, egalitate și bună vecinătate, reprezentînd, totodată, o contri
buție importantă la întărirea destinderii și păcii mondiale.

Cu această ocazie, dorim să exprimăm speranța că relațiile tra
diționale de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta în con
tinuare, în folosul reciproc al celor două popoare și al unei sta
tornice și fructuoase colaborări între țările balcanice.
BIROUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL MIȘCĂRII SOCIALISTE PANELENE - PASOK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a revoluției române pen
tru eliberare națională și socială, vă rog să primiți cele mai 
eordiale felicitări și urări de progres, bunăstare și prosperitate 
pentru poporul prieten român.

Adresîndu-vă, iubite domnule președinte, urări de sănătate și 
fericire, pentru continuarea misiunii pe care v-ați asumat-o în 
interesul țării dumneavoastră și al cauzei păcii in lume, rămîn ăl 
dumneavoastră sincer.

CONSTANTIN MITSOTAKIS
Președintele Partidului 

Noua Democrație din Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, vă rog să primiți cele mal 
sincere felicitări. Vă doresc, stimate domnule președinte, sănătate 
și viață îndelungată, iar poporului român, progres și prosperitate.

GLAFKOS CLERIDES
Președintele

Partidului Adunarea Democratică 
din Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Republicii Socia
liste România îmi face plăcere să vă adresez, domnule președinte, 
in numele guvernului, a) poporului spaniol și al meu personal, 
cele mai cordiale felicitări. împreună cu sincere urări de fericire 
pentru dumneavoastră, precum și urările mele călduroase pen
tru progresul și prosperitatea poporului român prieten.

Cu înaltă considerație și stimă,
JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
îmi este plăcut să vă transmit urări de fericire și prosperitate pen
tru toți compatrioții dumneavoastră.

Doresc să vă reafirm întreaga prețuire pe care o acord con
tinuării armonioase a cooperării dintre cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România do
resc să vă transmit feiicitările mele sincere și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România, îmi face o deosebită plăcere ca, 
în numele guvernului și poporului maltez, precum și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului 
român cele mai sincere urări și calde felicitări.

Vă doresc dumneavoastră și doamnei Elena Ceaușescu multă 
sănătate și fericire, iar poporului român progres continuu și pros
peritate.

Sint pe deplin încredințată că relațiile care se dezvoltă in mod 
fericit între țările și popoarele noastre slujesc cauzei păcii în lume.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită $ aniversării Zilei naționale a Republicii So
cialiste România îmi esțe plăcut să vă adresez, in numele poporului 
Israelului și al meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai 
calde urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul țării dumneavoastră.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, gu
vernul și poporul. Kenyei mi se alătură în a vă transmite dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului român, 
calde felicitări.

Exprim satisfacția guvernului meu pentru relațiile calde și 
prietenești existente intre Republica Socialistă România și Repu
blica Kenya și dorința de a menține și consolida aceste relații, în 
interesul reciproc al celor două popoare.

Vă urez sănătate, iar poporului român prosperitate continuă.

DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, în numele poporului nepalez, al guvernului și al_ meu 
personal, vă adresez felicitările noastre și cele mai bune urări de 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul romgn.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, vă transmitem dumnea
voastră și poporului român calde șl sincere felicitări și urări de 
bine din partea Partidului Cooperatist din Marea Britanie.

BRIAN HELLOWELL
, Președinte

DAVID WISE
Secretar general 

Partidul Cooperatist 
din Marea Britanie

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, vă adresez dum
neavoastră și întregului popor român, din partea social-democra- 
ților italieni, cele mai bune urări pentru un viitor mereu mii 
prosper, pentru libertate și afirmare in toate domeniile.

FRANCO NICOLAZZI
Secretar general

al Partidului Socialist Democratic Italian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a glorioasei Insurecții din 
august, vă rugăm să primiți, domnule președinte, din partea Co
mitetului Central al Partidului Socialist Costarican și a noastră 
personal, cele mai călduroase dovezi de solidaritate și fraternitate 
CU ergicul popor român si CU partidul Său, cgnduș cu demnitate de 
dumneavoastră.

Cu salutări frățești,
ALVARO MONTERO MEJIA

Secretar general 
al Partidului Socialist 

Costarican

WILLIAM REUBEN SOTQ
Secretar cu probleme 

internaționale

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Partidul Socialist de Stingă din Norvegia vă transmite cele maj 
calde felicitări cu prilejul Zilei naționale.

Președinte,

THEO KORITZINSKY

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Spa
nia și al nostru pergonal, vă exprimăm cele mai călduroase feli
citări cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a eliberării României.

Adresăm felicitările noastre, de asemenea. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și întregului popor al României. 
Dorim fierbinte ca România să continue mersul său victorios în 
construcția socialismului, in apărarea păcii și dezvoltarea demo
crației socialiste.

Exprimăm, de asemenea, urările noastre pentru întărirea prie
teniei și colaborării intre partidele noastre.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Spania

DOLORES IBARRURI
Președinte

GERARDO IGLESIAS
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vă rog să primiți felicitările cordiale ale Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia (Interior) și ale mele personal cu 
prilejul celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare 
națională și socială, antifascistă și antiimperialistă din țara dum
neavoastră. Vă adresăm urări de noi succese în lupta Partidului 
Comunist Român și a întregului popor român pentru bunăstare, 
progres și pace.

Republica Socialistă România desfășoară o intensă activitate 
pe plan internațional, avînd o politică externă ferm atașată cauzei 
păcii și dezarmării, a independenței naționale și colaborării inter
naționale, pe baza principiilor egalității, respectului reciproc și 
neintervenției in afacerile interne. Popoarele apreciază contribuția 
de seamă a țării dumneavoastră la promovarea dialogului Est-Vest. 
pentru depășirea crizei cu care este confruntată destinderea inter
națională, ca urmare a cursei nestăvilite a înarmărilor’ a proiecte
lor de extindere a acesteia in spațiul cosmic, a recurgerii la fo
losirea forței armate in relațiile dintre state, a cronicizării și reac
tivării focarelor de tensiune și a conflictelor locale — criză ce 
este întreținută datorită bipolarismului și logicii împărțirii lumii 
în lagăre adverse.

In acest context, o deosebită importanță dobîndesc eforturile 
Republicii Socialiste România pentru întărirea securității interna
ționale, pentru realizarea dezarmării generale depline și controlate, 
pentru crearea de zone denuclearizate în diverse regiuni ale glo
bului, printre care și in Balcani, in Europa Centrală și de Nord -- 
eforturi pe care le impârtășește și țara noastră, fiind sprijinite cu 
căldură de partidul nostru, ca și de toate forțele politice progre
siste din Grecia.

Acumularea armelor nucleare, care amenință să distrugă planeta 
noastră, și noile dimensiuni pe care acest proces, le conferă pro
blemei nucleare, tragedia recentă a unei centrale nucleare fac impe
rioasă necesitatea căutării unor noi modalități de gindire și a unor 
noi modalități de colaborare la nivel internațional, nu numai pen
tru supraviețuirea umanității printr-o conviețuire pașnică, ci și 
pentru confruntarea cu noile probleme, ca dezvoltarea și controlul 
surselor de energie, a căror coordonare nu este posibilă numai pe 
plan național. Partidul Comunist din Grecia (Interior) se strădu
iește să corespundă, pe măsura posibilităților sale, obiectivelor pe 
care le ridică conjunctura internațională critică. Avem convingerea 
că Partidul Comunist Român ne-a ințeles eforturile pe care le 
depunem și se află alături de noi.

Vă adresăm din nou, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, urări de 
noi succese în operg dumneavoastră, in interesul poporului român 
și al cauzei păcii și socialismului.

LEONIDAS KIRKOS
Secretar general

. al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției de 
eljberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, am 
deosebita plăcere de a vă transmite, în numele meu și al Parti
dului Baas Arab Socialist din/ Liban, cele mai calde felicitări, 
împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate poporului român prieten.

Partidul Baas Arab Socialist din Liban urmărește cu atenție 
și se bucură sincer de realizările istorice obținute de către po
porul român in dezvoltarea social-economică a României, in mod 
deosebit in perioada de cind dumneavoastră ați fost ales in fruntea 
partidului și statului român.

Totodată, dăm o apreciere deosebită politicii interne și externe 
a României, acțiunilor și inițiativelor pe care le întreprindeți pen
tru soluționarea marilor probleme ce confruntă in prezent ome
nirea. pentru instaurarea unei păci globale, juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, pentru soluționarea pe cale pașnică și democra
tică a crizei din Liban,

Partidul Baas Arab Socialist din Liban acordă o atenție cu totul 
particulară dezvoltării și consolidării relațiilor de prietenie și 
colaborare cu Partidul Comunist Român, precum și dintre Liban 
și România.

Cu această plăcută ocazie dorim să vă adresăm din nou sincerele 
noastre felicitări, Împreună cu urări de noi și însemnate succese 
In realizarea obiectivelor de dezvoltare a Republicii Socialiste 
România.

ASSEM KANSOU
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a eliberării României, adre
săm Partidului Comunist Român și poporului român urări de suc
ces deplin.

Salutări frățești.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele

Partidului Comunist din Mauritius

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a eliberării României de 

sub jugul fascist, avem plăcerea să vă transmitem dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, poporului român, cele mai calde salutări 
frățești.

Viețoria decisivă a glorioasei armate roșii asupra hoardelor 
fasciste., zdrobirea mașinii de război hitlerisle și eroica insurecție 
antifascistă din România, sub conducerea partidului dumnea
voastră, au condus la eliberarea țării dumneavoastră și au deschis 
drumpl socialismului în România.

Folgsim această ocazie pentru a vă ura dumneavoastră, comu
niștilor și poporului român succes deplin in eforturile de conso
lidare a socialismului, a solidarității internaționale și pentru pro
gresul păcii in lume.

Salutări frățești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ISRAEL

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Adrese? calde felicitări Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și întregului popor român, cu prilejul celei de-a 
43-a aniversări a victoriei revoluției antifasciste și aniiimperialiste, 
pare a deschis calea succeselor obținute in construcția socialismu
lui, ce au eentribuft ații de mult la cauza păcii și progresului social.

RODNEY ARISMENDI
Seeretarul general

al Partidului Comunist din Uruguay



ROMANIA SOCIALISTĂ, SUB CONDUCEREA 

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

- o țară in plin progres, promotoare 
a păcii și colaborării internaționale

Manifestări peste hotare consacrate marii sărbători 
naționale a poporului român

MOSCOVA 23 (Agerpres). — In 
eadiȚul manifestărilor organizate în 
Unitwea Sovietică, ce prilejul Zilei 
naționale a poporului român, la 
Chișirtău a avut loc o adunare fes
tivă.

In alocuțiunile rostitei. E. F. Șme- 
i renskaia, președintele filialei repu

blicane a Asociației de prietenie 
sovieto-rcțmâne, și Traian Dudaș, 

! ambasadorul țării noastre în Uniu
nea Sovietică, au înfățișat condițiile 

I interne și externe în care P.C.R. a 
organizat și aondus la victorie re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, realizările de prestigiu obți
nute de popor uțl nostru mai ales in 
perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea, cînd îrn fruntea partidului 
și statului a fcist ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, politica de pace 

■ și colaborare prcimovată de Româ
nia pe plan internațional. S-au re
levat raporturile ele strînsă priete- 

l nie și colaborare ^statornicite între 
P.C.R. și P.C.U.S., între România 
și Uniunea Sovietică, între po
poarele celor două țări, care cu
nosc o dezvoltare continuă pe 
baza înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

j secretar general al Partidului Co-
' munist Român, președintele Repu

blicii Socialiste România, și M. Gor- 
I baciov, secretar general al C.C. al
i P.C.U.S.

La adunare au luat parte I.P. Mo- 
| rari, vicepreședinte al Prezidiului
; Sovietului Suprem al R.S.S. Mol

dovenești, P. I. Șapa, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 

1 R.S.S. Moldovenești, alte oficiali-
I tăți, reprezentanți ai organizațiilor
I obștești și de masă, oameni de cul-
| tură și artă, un numeros public.

In orașul-port Odessa a avut loc 
o adunare festivă a oamenilor 
muncii consacrată Zilei naționale 

i a poporului româtn.
Cu același prileg s-a deschis 

„Decada cărții Republicii Socialis
te România".

La adunarea festivă a reprezen- 
j fanților oamenilor muncii din ora-
| șui petrochimiștilor Șumgait, R.S.S.
i Azerbaidjană, a fost evidențiat ro

lul Partidului Comunist Român în 
organizarea și conducerea luptei 
pentru înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944, au fost' relie
fate succesele obținute de poporul 

' nostru. în edificarea societății socia
liste, mai ales în perioada de după 

I Congresul al IX-lea, de cînd in 
i fruntea partidului și statului a fost 
; ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O adunare festivă a avut loc șl 
, Ia palatul de cultură al fabricii 

textile „Voshod", din Cernăuți.
La Casa centrală a Uniunii ar

tiștilor plastici din U.R.S.S. a avut 
I Ioc vernisajul unei expoziții de ar

tă contemporană românească.

La Casa de cultură a raionului 
i Kuibișev din Donețk, oraș înfrățit 

cu Hunedoara, în prezența unui nu-
★

Cu prilejul marii noastre sărbă
tori, mijloacele de informare în 
masă din țări de pe toate conti- 

i nentele au inserat articole fi co- 
I mentarii dedicate realizărilor re

marcabile ale poporului român in 
diferite domenii, obținute in anii 
care au trecut de la eliberarea 
patriei.

Ziarul sovietic „PRAVDA", intr-o 
I corespondență din București — 

„Ritmuri ale construcției", consa
crată dezvoltării economice a 
Bucureștiului — scrie : In anii care 
au trecut de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944, industria capita
lei României socialiste a erescut 
cu peste SO de ori, Construcțiile de 
mașini și-au sporit producția de 
300 de ori, chimia — de 250 de 
ori. Aceasta îi permite sd reali
zeze 15 la sută din volumul global 
al producției industriale a tării,

La rindul său, ziarul „KRAS- 
NAIA ZVEZDA" prezintă in ar
ticolul „Sărbătoarea poporului ro
mân" modul în care a fost pregătit 
și realizat actul istoric de la
23 August 1944 și faptul că ini
țiatorul său a fost Partidul Co
munist Român. La 23 August 1944 

! — scrie ziarul — a început o nouă
I perioadă în istoria României — 

perioada revoluției. România a ob
ținut in anii postbelici însemnate 
succese. In țară au fost înfăptuite 
profunde transformări politice, so
cial-economice, revoluția culturală. 

I România s-a transformat intr-un
i stat socialist industrial-agrar, cu
1 un puternic potențial industrial, cu

o agricultură cooperativizată, cu o 
știință fi cultură dezvoltate.

Arătînd că poporul român sărbă- 
! torește la 23 August victoria revo

luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă. revista „EKONOMICESKAIA 
GAZETA" face o trecere în re- 

, vistă a dezvoltării economice a 
țării noastre, și îndeosebi a indus
triei chimice.

■ Oamenii muncii, care constru
iesc în patria lor socialismul, pri
vesc cu legitimă mândrie drumul 
străbătut după 23 August 1944, sub
liniază la rindul său ziarul „IZ
VESTIA".

„Astăzi poporul român îndepli
nește cu succes hotăririle Congre
sului al Xlll-lea al Partidului Co
munist Român, orientate în direc
ția întăririi puterii economice a 
țării și perfecționării relațiilor so
ciale, a lărgirii și adîncirii colabo
rării cu țările socialiste", subliniază 
ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO“.

„In cei 42 de ani care au trecut 
de la victoria revoluției de la 23 
August, raporturile frățești dintre 
Bulgaria și România au cunoscut o 
dezvoltare dinamică, tntîlnirile tra
diționale dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 

ț țări, tovarășii Todor Jivkov și

meros public, a avut loc o adunare 
festivă a reprezentanților oameni
lor muncii din localitate, dedicată 
zilei de 23 August, sărbătoarea na
țională a poporului român.

SOFIA 25 (Agerpres). — O seară 
culturală românească, dedicată săr
bătoririi în R.P. Bulgaria a zilei de 
23 August a fost organizată de lec
toratul de limbă și literatură ro
mână din cadrul Universității 
„Kliment Ohridski" din Sofia. Din 
partea conducerii universității So
fia a vorbit conf. dr. Vence Po
pova, care a prezentat pe larg rea
lizările României socialiste, succe
sele obținute de poporul român, 
vecin și prieten. în anii de după 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

Participanții. cadre universitare, 
studenți, cercetători, au luat, de 
asemenea, cunoștință despre cele 
mai reprezentative creații ale lite
raturii românești contemporane.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — In 
cadrul acțiunilor consacrate mar
cării în R. P. Polonă a marii săr
bători naționale a poporului ro
mân, la Casa de cultură din Tar- 
now a fost organizată o adunare 
festivă. Despre semnificația eveni
mentului de la 23 August 1944 au 
vorbit Wladyslaw Plewniak. mem
bru al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al Comitetului Voievodal 
al P.M.U.P., și ambasadorul tării 
noastre Ia Varșovia.

Au fost evocate marile realizări 
dobîndite de poporul român în 
făurirea noii orînduiri sociale, suc
cesele mărețe obținute în perioada 
care a , trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

•Au fost relevate relațiile tradi
ționale de prietenie româno-polo- 
ne, rolul hotărîtor al întîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Wojciech Jaruzelski în 
impulsionarea raporturilor de cola
borare pe multiple planuri.

Totodată, la Varșovia. Slupsk, 
Koszalin, Gdansk și în alte orașe 
poloneze au fost prezentate în 
premieră filme românești.

LIMA (Agerpres). — In fața 
celor două camere ale Congresului 
peruan, senatorul Jesmell Munoz 
Cardova a prezentat „Moțiunea 
pentru ziua de 23 August, sărbă
toarea națională a României", care 
pune în evidență rezultatele ob
ținute de poporul român în cel 42 
de ani de la eliberare, subliniind, 
de asemenea, relațiile de prietenie 
existente între cele două țări. Mo
țiunea a fost aprobată în unanimi
tate.

La universitățile Lima ți San 
Marcos din Peru, precum și Ia 
sediul Uniunii scriitorilor peruani 
au fost inaugurate expoziții con
sacrate României.

★
Nicolae Ceaușescu, au o importanță 
hotărîtoare pentru aprofundarea 
conlucrării frățești între cele două 
țări" — apreciază ziarul.

La 23 August, România sărbăto
rește a 42-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — 
scrie ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO", evidențiind in continua
re : România a întors armele con
tra Germaniei hitleriste. In decurs 
de cîteva zile, Bucureștiul a fost 
eliberat și armata română, alături 
de armata sovietică, a luptat pentru 
eliberarea teritoriului de nord-vest 
al României, care fusese ocupat de 
Ungaria horthystă ; luptele au con
tinuat, soldații români contribuind 
la eliberarea Ungariei, Cehoslova
ciei și a unei părți a Austriei, pină 
la obținerea victoriei finale.

România — relevă ziarul ceho
slovac — acționează pentru extin
derea colaborării cu țările C.A.E.R., 
cu celelalte țări socialiste. Progra
mul de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice pină in anul 
2000, pe care l-au semnat la Bucu
rești conducătorii de partid și de 
stat ai Cehoslovaciei și României, 
tovarășii Gustav Husak și 
Nicolae Ceaușescu, in decembrie 
1985, dă noi impulsuri colaborării 
bilaterale.

„România sărbătorește ziua na
țională", scrie ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" din R. D. Ger
mană, evidențiind semnificația is
torică a actului revoluționar de la 
23 August 1944. Este reflectat, de 
asemenea, faptul că zeci de mii de 
persoane au participat la marea 
adunare populară festivă desfășu
rată pe stadionul „23 August" din 
București.

Ample articole despre România 
au fost publicate de presa portu
gheză. Astfel, ziarul „O COMER- 
CIO DO PORTO", intr-o pagină 
dedicată evenimentului de la 23 
August — avind in centru o foto
grafie tnfățișînd pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu — prezintă prin
cipalele evenimente din anii de 
după eliberare, transformările poli
tice, economice și sociale care au 
avut loc in țara noastră in această 
perioadă.

„România sărbătorește victoria" 
este titlul unui articol apărut în 
săptămânalul portughez „AVÂN
TE", in care se subliniază că revo
luția de la 23 August 1944 a des
chis calea unor mari transformări 
revoluționare, democratice, în do
meniile politic, economic șl social, 
calea făuririi societății socialiste 
in România.

Sub titlul „23 August, ziua eli
berării. România sărbătorește a 
42-a aniversare", ziarul italian 
„AVANTI" arată : „România ani
versează ziua eliberării naționale 
de sub dictatura militară fascistă, 
anul acesta sărbătoarea sporindu-și

în cuvîntările rostite cu acest' 
prilej de primarul capitalei, Alfonso 
Barantes Lingun, și de președintele 
Uniunii scriitorilor peruani au fost 
evidențiate realizările obținute de 
poporul nostru în cel 42 de ani 
care au trecut din, august 1944, în
deosebi în perioada de cînd la 
conducerea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
De asemenea, au fost evidențiate 
rolul și contribuția României, ale 
președintelui țării la menținerea 
păcii în lume, la susținerea unor 
acțiuni în favoarea păcii, destin
derii și dezarmării.

ANKARA 25 (Agerpres). — La 
Istanbul a fost inaugurată săptă- 
mîna filmului românesc. Au par
ticipat reprezentanți ai Ministeru
lui Culturii și Turismului, ai cen
trului cultural „Ataturk", oameni 
de artă, diplomat!, ziariști și un 
numeros public.

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
Asociația Danemarca — România 
a organizat o adunare festivă. Cu 
acest prilej, Bent Romsdal-Knud- 
sen, președintele Asociației, a evo
cat semnificația istorică a actului 
de la 23 August 1944.

Cu același prilej a fost organi
zată o expoziție de carte româ
nească, la loc de frunte fiind 
prezentate lucrări din gîndlrea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum și lu
crări de autori străini dedicate 
personalității conducătorului po
porului român.

BAGDAD 25 (Agerpres). — La 
Bagdad, în prezența unui numeros 
public, a fost inaugurată o expo
ziție de fotografii cuprinzînd ima
gini inspirate din prezentul socia
list al tării noastre. Sînt expuse, 
de asemenea, lucrări despre actul 
istoric de la 23 August 1944.

i
CAIRO 25 (Agerpres). — La se

diul ambasadei României de la 
Cairo a fost organizată o confe
rință de presă la care au participat 
ziariști reprezentînd principalele 
cotidiane egiptene și Radiotelevi- 
ziunea. Cu acest prilej, au fost 
reliefate semnificația actului isto
ric de la 23 August 1944, precum 
și realizările remarcabile înregis
trate de poporul român în anii 
construcției socialiste.

MANILA 25 (Agerpres). — La 
ambasada țării noastre din Manila 
a avut loc o conferință de presă, 
în cadrul căreia au fost evidențiate 
semnificația actului istoric de la 
23 August 1944, realizările poporu
lui român, contribuția hotărîtoare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a României. 
A fost organizată, totodată, o ex
poziție de carte social-politică, la 
loc de frunte fiind expuse lucrări 
ale tovarășului Nicolae Cețiușescu.

•fc
valoarea simbolică dat fiind că este 
anul celei de-a 65-a aniversări a 
Partidului Comunist Român".

Săptămânalul spaniol „MUNDO 
OBRERO", sub titlul „Marșul paș
nic spre progres", dedică o pagină 
sărbătorii naționale a poporului 
român. Evidențiind că insurecția 
armată din august 1944 s-a desfă
șurat sub conducerea Partidului 
Comunist Român, publicația a 
subliniat participarea armatei ro
mâne, după ce a eliberat între
gul teritoriu al țării, la „bătălia 
împotriva fascismului în statele 
vecine — Ungaria și Cehoslovacia 
șl o parte din Austria".

Articolul prezintă poziția Româ
niei socialiste în favoarea dezarmă
rii, pentru soluționarea pașnică a 
stărilor conflictuale, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor de 
a se dezvolta potrivit năzuințelor 
proprii, fără amestec străin.

„România la cea de-a 42-a ani
versare a victoriei revoluției" este 
titlul unui amplu articol apărut în 
cotidianul egiptean „AL GUMHU- 
RIA“, in care sînt înfățișate pe larg 
semnificațiile istorice ale actului 
revoluționar de la 23 August.

Intr-o suită de articole, sub ti
tlul „România — dimensiuni
le industrializării", „Modernizarea 
economiei", „Repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție", zia
rul marocan „AL BAY ANE", evo- 
cind dezvoltarea intensivă ă econo
miei românești, evidențiază con
struirea în țara noastră a unei in
dustrii moderne, repartizarea echi
librată și eficientă a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al 
țării.

„Una dintre direcțiile principale 
ale politicii externe românești o 
constituie lupta pentru pace, pen
tru apărarea drepturilor inaliena
bile ale popoarelor, a dreptului la 
viață" — relevă ziarul mexican 
„NOVEDADES".

PRESA JAPONEZA a dedicat 
articole, însoțite de fotografii ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
reliefînd succesele istorice obținute 
de poporul român în dezvoltarea 
economico-socială in anii edificării 
socialismului, politica României în
dreptată spre asigurarea păcii, 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-japoneze.

Ziarul „AL IRAQ" din Bagdad 
a publicat un amplu articol în 
care sînt evocate importanța isto
rică a actului de la 23 August 1944 
și sînt scoase în evidență preface
rile economico-sociale șî politice 
petrecute in țara noastră. Refe- 
rindu-se la relațiile româno-irakie- 
ne. se apreciază că acestea au cu
noscut o evoluție continuă, vizitele 
la nivelul cel mai înalt influențând 
puternic dezvoltarea acestora. Ar
ticolul este însoțit de fotografia 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a președintelui Saddam Hussein.

(Agerpres)

Un moratoriu bilateral al U.R.S.S. și S.U.A. - pas esențial 
pe calea interzicerii experiențelor nucleare 

Răspunsul adresat de secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
liderilor Argentinei, Greciei, Indiei, Mexicului, Suediei 

și Tanzaniei
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în 

răspunsul adresat liderilor Argenti
nei, Greciei, Indiei, Mexicului, Sue
diei și Tanzaniei la mesajul lor din 
7 august 1986. Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
relevă că Uniunăa Sovietică este de 
acord pe deplin cu convingerea ex
primată de semnatarii mesajului po
trivit căreia răspunderea pentru apă
rarea Pămîntului revine tuturor po
poarelor. în răspuns este împărtă
șită, de asemenea, aprecierea cu pri
vire la urmările nefaste la care ar 
putea duce folosirea chiar și a unei 
mici părți din arsenalele nucleare 
existente în lume.

M. Gorbaciov își exprimă convin
gerea că, în cazul în care la mora
toriul sovietic privind experiențele 
nucleare ar adera și Statele Unite, 
s-ar face un pas de mare însemnă
tate pe calea ce duce la încetarea 
perfecționării celei mai distrugătoa
re arme. Un asemenea moratoriu bi
lateral ar contribui, fără îndoială, la

interzicerea, prin acord, a experien
țelor cu armele nucleare.

După părerea Uniunii Sovietice — 
relevă secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — eforturile în domeniul 
respectiv trebuie să se depună in 
toate direcțiile, unele negocieri neex- 
cluzînd altele, ci, dimpotrivă, tre
buind să le completeze. De aceea. 
Uniunea Sovietică a arătat că este 
gata să accepte propunerea privind 
reuniunea experților celor șase țări 
cu experți din U.R.S.S. și S.U.A., 
după cum este gata să accepte și 
propunerea celor șase privind veri
ficarea încetării exploziilor nucleare 
— desigur, dacă și cealaltă parte va fi 
de acord cu această propunere, in
clusiv verificarea la fața locului.

In încheiere, M. Gorbaciov a rea
firmat poziția U.R.S.S. că o nouă 
întîlnire sovieto-americană la nivel 
înalt trebuie să servească normaliză
rii relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
însănătoșirii situației internaționale, 
accelerării negocierilor privind redu
cerea armamentelor.

Congresul. Partidului Social Democrat din R.F.G.
BONN 25 (Agerpres). — La Niirn- 

berg au început, luni, lucrările 
Congresului Partidului Social De
mocrat din R. F. Germania. Pe 
agenda importantului forum al prin
cipalei formațiuni politice de opozi
ție din R.F.G. se află dezbaterea 
problemelor actuale de politică in
ternă și internațională, cu precă
dere cele legate de consolidarea pă
cii și securității internaționale. O 
atenție deosebită se va acorda pre
gătirii alegerilor parlamentare, pro
gramate să se desfășoare în luna 
ianuarie 1987.

în cuvîntul rostit în fața congre
sului, președintele P.S.D., Willy 
Brandt, a criticat politica externă 
promovată de actualul guvern, în
deosebi in domeniul dezarmării și 
al încetării experiențelor nucleare. 
Totodată, a arătat vorbitorul, gu
vernul de la Bonn nu a acționat 
pentru rezolvarea aspectelor legate 
de lichidarea arsenalelor de arme 
nucleare și chimice americane de pe 
teritoriul R.F.G.

Lucrările congresului vor dura 
cinci zile.

Demonstrații ale mișcării antinucleare nipone
TOKIO 25 (Agerpres). — La Sasebo, 

in Japonia, au continuat manifesta
țiile de protest față de prezența în 
portul orașului a cuirasatului ame
rican „New Jersey", care poate trans

porta arme nucleare. La acțiuni au 
luat parte peste 18 000 de persoane, 
care au dat curs apelurilor lansate 
de organizațiile antirăzboinice nipone.

Convorbiri privind normalizarea relațiilor 
dintre Somalia și Etiopia

MOGADISCIO 25 (Agerpres). — 
La Mogadiscio a început o nouă run
dă de convorbiri privind normaliza
rea relațiilor dintre Somalia și Etio
pia, transmit agențiile France Presse 
și China Nouă. Delegațiile sînt con

duse de miniștrii de externe ai ce- 
• lor două țări — Abdirahman Jama

Barre și, respectiv, Goshu Wolde. 
Precedentele întrevederi s-au des

fășurat în mai, la Addis Abeba.

Declarația ministrului de finanțe brazilian 
in problema datoriilor externe

BRASILIA 25 (Agerpres). — Bra
zilia va propune principalilor credi
tori renegocierea totalului datoriei 
externe, care se ridică la 105,12 mi
liarde dolari, a declarat — potrivit 
agenției france Presse — ministrul 
de finanțe ale tării, Dilson Funaro.

Propunerea de renegociere va fi pre
zentată după 3 septembrie, dată la 
care cele 750 de bănci creditoare vor 
semna documentele de reeșalonare 
a scadențelor pe anii 1985 și 1986, 
a precizat ministrul brazilian.

Reuniune a Consiliului de Cooperare din zona Golfului
RIAD 25 (Agerpres). — La Abha, 

în Arabia Saudită, va avea loc reu
niunea Consiliului Ministerial al 
Consiliului de Cooperare din zona 
Golfului. Miniștrii de externe ai ță
rilor membre — Arabia Saudită, 
Kuweit, Emiratele Arabe Unite, 
Bahrein, Qatar și Oman — vor dis
cuta aspecte legate de efectele con
flictului dintre Iran și Irak asupra 
regiunii, progresele înregistrate în

dialogul purtat de C.C.G. și C.E.E. 
privind cooperarea dintre cele două 
părți, precum și agenda apropiatei 
intilniri la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Harare.

Consiliul ministerial al C.C.G. va 
avea, de asemenea, o reuniune fo
ni un ă cu miniștrii petrolului ai ță
rilor membre, pentru examinarea 
situației pe piața internațională a 
petrolului.

AGENDA DIPLOMATICA
• Președintele Republicii Nica

ragua, Daniel Ortega Saavedfa, a 
sosit la Belgrad într-o vizită oficia
lă în cursul căreia va conferi cu 
oficialitățile iugoslave despre pro
bleme ale păcii și dezarmării, fo
carele de conflict din diferite re
giuni ale lumii și relațiile bilatera
le. O atenție deosebită va fi acor
dată problemelos înscrise pe ordi
nea de zi a reuniunii la nivel înalt 
a țărilor nealiniate de la Harare. 
• La Beijing, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Zhao 
Ziyang, a conferit cu Lajos Falu- 
vegi, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Oficiului 
național al planificării din Ungaria, 
cu acest prilej fiind examinate sta
diul și perspectivele cooperării din
tre cele două țări în diferite dome
nii. • Premierul sudanez, Sadiq Al 
Mahdi, va efectua o vizită în S.U.A., 
in cursul lunii octombrie, cu pri
lejul participării sale la lucrările 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., s-a anunțat oficial 
la Khartum. In cursul convorbirilor 
cu oficialitățile americane vor fi

abordate, cu precădere, aspecte 
ale cooperării dintre cele două țări.
• Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a conferit la Lusaka cu 
ministrul de externe al Suediei, 
Sten Andersson, în legătură cu si
tuația din Africa și din alte regiuni 
ale lumii și cu privire la relațiile 
bilaterale. • Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a plecat din Bagdad la 
încheierea vizitei în Irak, in cursul 
căreia a conferit cu președintele 
Saddam Hussein și cu vicepremie- 
rul și ministrul de externe, Tariq 
Aziz, cu privire la conflictul ira- 
niano-irakian, problema palestinia
nă, situația din Orientul Mijlociu.
• Primul ministru al Israelului, Shi
mon Peres, a sosit la Yaounde, la 
invitația președintelui Camerunului, 
Paul Biya. • După vizita între
prinsă în Indonezia, președintele 
Filipinelor, Corazon Aquino, va sosi 
in Singapore, unde va avea con
vorbiri cu principalele oficialități 
ale țării gazdă.

(Agerpres)

UNIUNEA SOVIETICA DOREȘ
TE O APROPIERE DE G.A.T.T. 
pentru a contribui Ia îmbunătăți
rea condițiilor politico-comerciale 
în întregul comerț internațional și 
pentru extinderea comerțului din
tre U.R.S.S. și țările membre ale 
G.A.T.T. — a declarat un purtător 
de cuvint al Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. în cadrul 
unei conferințe de presă — rela
tează agenția T.A.S.S. Totodată — 
a arătat purtătorul de cuvint — 
participarea la activitatea G.A.T.T. 
ar permite Uniunii Sovietice să 
acumuleze experiența necesară 
care i-ar fi de folos pentru a 
adopta o hotărire privind adera
rea, in perspectivă, la G.A.T.T.. în 
calitate de membru cu drepturi 
depline.

PRIMIRE. Președintele Confede
rației Elvețiene, Alphons Egli, l-a

E DE PRESA
scurt

primit, la Berna, pe Gheorghe 
Dolgu, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar șî pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Elveția,

ÎNTÎLNIRE. După cum transmi
te agenția T.A.S.S., la Geneva a 
avut loc, luni, cea de-a doua întîl
nire a, experților sovietici și ame
ricani, în cadrul consultărilor pre
liminare bilaterale privind exami
narea problemei creării unor centre 
de reducere a pericolului nuclear.

SĂRBĂTOARE. în apropiere de 
Toronto, la Palermo, s-a desfășu
rat sărbătoarea ziarului „Canadian 
Tribune", la care au participat ve
terani ai partidului comunist, oa
meni ai muncii, activiști ai unor 
organizații obștești veniți din în
treaga țară — relatează agenția

DE „ZIUA NAMIBIEI"
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tovarășului SAM NUJOMA >
' Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Cu prilejul aniversării a două decenii de luptă a poporului namibian, '< 
sub ponducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
pentru eliberarea de sub ocuparea ilegală de către regimul rasist din Africa 
de Sud, vă adresez dumneavoastră, tuturor militanților S.W.A.P.O., întregu
lui popor namibian prieten calde felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de succes pe calea dobîndirii cit mai grabnice a independenței națio
nale a Namibiei.

în spiritul raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă, 
care s-au statornicit între partidele și popoarele noastre, al convorbirilor si 
înțelegerilor convenite împreună, Partidul Comunist Român. România socia
listă și poporul român vor acorda în continuare întregul lor sprijin luptei 
juste a poporului namibian împotriva dominației coloniale, pentru împlinirea .
aspirațiilor sale de libertate și independență națională, de pace și progres 
economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
I Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cauza dreaptă a poporului namibian 
va triumfa

Poporul namibian, care duce o 
luptă eroică pentru lichidarea do
minației străine și recunoașterea 
dreptului la existență liberă, de 
sine stătătoare, aniversează astăzi 
un important moment al zbuciuma
tei sale istorii. Se împlinesc două 
decenii de cînd forțele patriotice, 
grupate sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), au declanșat 
lupta armată de eliberare, dînd 
puternice lovituri trupelor ocupan
te și atrăgînd atenția întregii co
munități internaționale asupra ho- 
tărîrii nestrămutate a namibienilor 
de a nu se da înapoi de la nici un 
sacrificiu pentru realizarea aspira
țiilor lor legitime. în amintirea 
acestui eveniment de seamă și ca 
o expresie a solidarității popoare
lor lumii cu cauza dreaptă a po
porului namibian. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat în 1973 
o rezoluție care stabilește ca ziua 
de 26 august să fie marcată în 
fiecare an ca «IiZIUA NAMIBIEI".

Anul acesta, aniversarea zilei 
respective are loc în condițiile cînd 
situația din Africa australă se află 
tot mai mult în centrul atenției 
generale,’iar mișcarea pentru solu
ționarea problemei namibiene a 
luat o amploare fără precedent. 
Numai în ultimele luni, această 
pfoblemă a format principala temă 
a numeroase reuniuni internațio
nale. cum ar fi Conferința la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane, în cursul cărora participanții 
au condamnat cu toată vigoarea 
manevrele obstrucționiste ale 
R.S.A., încercările acesteia de a-și 
menține cu orice preț controlill 
asupra teritoriului vecin. Cea mai 
importantă acțiune în sprijinul 
unei soluționări rapide a dosarului 
namibian va avea loc însă în săptă
mânile următoare. Așa cum se știe, 
intre 17—20 septembrie, la New 
York se vor desfășura lucrările 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. în problema nami- 
biană, care este chemată să facă 
bilanțul discuțiilor purtate pînă în 
prezent în legătură cu această pro
blemă și să preconizeze cele mai 
adecvate măsuri pentru scoaterea 
ei din impas. Sesiunea va reafirma 
încă o dată faptul că singura bază 
a unei soluționări pe cale politică 
o constituie planul O.N.U., adoptat 
în 1978. care prevede încetarea fo
cului, retragerea trupelor sud- 
africane și organizarea de alegeri 
libere, sub controlul Națiunilor 
Unite, în vederea proclamării fără 
întârziere a independenței terito
riului.

Fără îndoială, traducerea în viață 
a rezoluțiilor O.N.U. cu privite la 
Namibia constituie o necesitate 
stringentă. Africa de Sud-Vest este 
ultimul mare teritoriu continental 
aflat sub dominație colonială, iar 
prezența străină pe teritoriul ei 
are cele mai nefaste consecințe 
pentru poporul namibian. Așa cum 
se arată intr-un studiu realizat din 
însărcinarea Adunării Generale a 
O.N.U. de către Institutul Națiu
nilor Unite pentru Namibia și pu
blicat chiar în aceste zile. in 
prezent minoritatea albă deține 60 
la sută din suprafețele agricole și 
în mod indirect controlează și te
renurile ce aparțin populației 
autohtone. 30 la sută din locuitorii

acestui teritoriu beneficiază de nu 
mai puțin de 81,7 procente din 
venitul național. în localitățile ru
rale, veniturile albilor sînt de 25 
ori mai mari decît ale locuitorilor 
africani, în timp ce în orașe acest 
raport este „doar" de 12 la 1. In 
Namibia, invățămintul este gratuit 
doar pentru locuitorii albi. Indus
tria minieră, care asigură 85 Ia 
sută din totalul exporturilor, este 
controlată în întregime de trei 
corporații transnaționale — capi
talul dominant fiind cel din 
S.U.A., Marea Britanie și Repu
blica Sud-Africană. Aceste corpo
rații practică un adevărat jaf 
al bogățiilor naturale, reali- 
zînd profituri imense de pe 
urma comercializării uraniului, 
diamantelor, aurului și altor re
surse locale. Ele își desfășoară 
activitatea sub protecția autorită
ților de la Pretoria, care au făcut 
și fac tot ceea ce se poate, pen
tru torpilarea planului O.N.U.

Rasiștii sud-africani au sporit 
continuu efectivele trupelor de ocu
pație, au intensificat represiunile 
împotriva reprezentanților mișcării 
de eliberare și au instaurat la 
Windhoek un guvern marionetă.

Aceste măsuri arbitrare, menite 
sti permanentizeze controlul R.S.A. 
asupra Namibiei, n-au putut însă 
intimida poporul namibian. Sub 
conducerea S.W.A.P.O., el continuă 
lupta armată, sporindu-și influența 
in rindtfl maselor și o dată cu a- 
ceasta prestigiul internațional. 
S.W.A.P.O. a fost recunoscută de 
O.N.U. ca unic reprezentant al po
porului namibian și este sprijinită 
de numeroase state și organizații 
internaționale.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea dreptului 
de a se dezvolta de sine stătător. 
România socialistă — așa cum se 
arată și in telegrama de mai sus a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — a 
fost, și este alături de cauza dreap
tă a poporului namibian. După 
cum este știut, țara noastră a acor
dat și acordă poporului namibian 
un sprijin multiplu, politie, diplo
matic, moral și material. Totodată, 
România a fost primul stat care a 
încheiat un document internațional 
cu S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat 
o însemnată contribuție Ia recu
noașterea și afirmarea acestei or
ganizații pe arena mondială. A- 
ceste manifestări de prietenie și 
solidaritate și-au găsit forma cea 
mai înaltă în multiplele intilniri, 
la București și pe pămintul Africii, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele S.W.A.P.O.. Sam 
Nujoma, în cursul cărora secre
tarul general al partidului nostru 
a reafirmat de fiecare dată soli
daritatea fermă a României socia
liste cu luptă poporului namibian, 
întregul sprijin pentru victoria 
cauzei sale drepte.

Aceleași sentimente de caldă so
lidaritate sînt exprimate si astăzi 
cu prilejul „ZILEI NAMIBIEI", 
poporul român fiind ferm convins 
că nimic nu va putea împiedica 
înfăptuirea aspirațiilor de libertate 
ale poporului namibian, ca și ale 
populației majoritare din R.S.A.

Nicolae N. LUPU

Mesaj al președintelui S.W.A.P.O.
WINDHOEK 25 (Agerpres), — în 

localitatea Katutura de lingă Wind
hoek, capitala Namibiei, a avut loc 
o mare adunare populară, care a 
marcat 20 de "ani de la declanșarea 
luptei armate a poporului namibian, 
sub conducerea Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de 
sub ocupația ilegală a regimului ra
sist al Africii de Sud. Participanții 
la adunare, care au cerut obținerea 
imediată a independenței teritoriu
lui, purtau culorile roșu-bleu-verde, 
însemnele steagului de luptă al 
S.W.A.P.O.

Cu acest prilej, asistenței i s-a pre

zentat un mesaj din partea lui Sam 
Nujoma, președintele S.W.A.P.O., 
care a cerut tuturor patrioților nami- 
bieni să-și intensifice lupta pentru 
eliberarea țării și a subliniat nece
sitatea aplicării de urgență a rezolu
ției 435 a Consiliului de Securitate 
privind accesul la independență a te
ritoriului namibian.

La adunare a luat cuvintul 
N. Muhulili, președinte interimar al 
S.W.A.P.O., care a lansat un apel 
minorității albe din țară să se ală
ture luptei de eliberare, pentru ca 
„toți namibienii, indiferent de cu
loare. să se bucure de drepturi 
egale".

T.A.S.S. în acest an, festivalul s-â 
desfășurat sub devizele luptei pen
tru pace, interzicerii experiențelor 
cu armele nucleare, asigurării de 
locuri de muncă.

SESIUNE. La Managua s-au în
cheiat lucrările celei de-a V-a , se
siuni a Adunării Sandiniste, organ 
consultativ suprem al Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională, 
relatează agenția T.A.S.S. în cadrul 
sesiunii au fost dezbătute proble
me ale luptei împotriva greutăților 
economice determinate de acțiunile 
agresive față de Nicaragua.

ÎN AFRICA DE SUD doi negri 
au fost uciși în cursul ultimelor 
24 de ore, ridicînd numărul celor 
decedați în condițiile stării de 
urgență instituite la 12 iunie a.c. 
la 252. Pe de altă parte, conduce
rea Partidului Federal Progresist 
(P.F.P.), grupare a opoziției albe 
în parlament, a dezvăluit că prin
tre persoanele arestate și deținute, 
ca urmare a stării de urgență, se 
găsesc și copii.

MANEVRE MILITARE. Forțe 
ale armatei S.U.A. și Ecuadorului 
au Inițiat manevre comune de

numite „lîorizonte Azul", care se 
vor desfășura pînă la 5 septembrie 
— informează agenția Prensa 
Latina. La aceste exerciții militare 
iau parte trupe speciale americane 
și ecuadoriene, avioane aparținind 
forțelor aeriene ale S.U.A., de 
tipul F-16, C-141, C-130, C-5
Galăxy.

INTERVIU. într-un interviu a- 
cordat agenției M.T.I., chirurgul 
I. Burns, vicepreședinte al Federa
ției internaționale a chirurgilor 
oncologi, prezent la Budapesta la 
Congresul internațional de oncolo
gie, a relevat că. în prezent, dato
rită diagnosticării precoce și apa
riției unor instrumente de mare 
precizie, rezultatele in combaterea 
cancerului sînt mult mai mari decît
în trecut. Cancerul, a arătat Burns, 
este o maladie complexă și, după 
opinia sa, niciodată nu se va des
coperi un leac universal împotriva 
ltd, așa cum, pentru alte boli, a 
fost descoperită penicilina. Nu se
pot aștepta miracole in lupta împo
triva cancerului. Treptat se va pu
tea afla însă mecanismul apariției
și evoluției celor peste 100 de for
me de cancer cunoscute astăzi.
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