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Idei si orientări fundamentale subliniate de tovarășul

STRĂLUCITĂ AFIRMARE A VITALITĂȚII DEMOCRAȚIEI 
NOASTRE SOCIALISTE, A UNITĂȚII DE NECLINTIT 

A POPORM IN JURUL PARTIDULUI
în spiritul celei mai înalte răspunderi revoluționare față de prezentul și viitorul 

națiunii noastre, este necesar să facem totul, astfel încît hotărîrile înaltului forum al 
democrației muncitorești să asigure unirea eforturilor creatoare ale întregului popor 
pentru înfăptuirea fermă a hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, pentru 
înaintarea sigură a României pe calea progresului, a bunăstării, a socialismului și co
munismului !

NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe secretarul general al Partidului Socialist Costarican,
Alvaro Montero Mejia I
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Desfășurat într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, de înaltă vi
brație patriotică, de înflăcărată 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului, de fermă an
gajare pentru traducerea ei în 
viață, de încredere nestrămutată în 
partid, in secretarul său general, 
care conduce cu strălucire de peste 
20 de ani destinele poporului, Con- 

■ greșul al III-lea al oamenilor 
muncii a incununat o vastă dezba
tere democratică. Dezbatere la 
care, practic, au luat parte oame
nii muncii din toate sectoarele de 
activitate, întregul nostru popor, și 
care a hotărit cum să arate țara 
noastră în perspectiva anilor- ’90 
și a anului 2000. însăși desfășura
rea acestui suprem forum al de
mocrației noastre muncitorești re-

latino-american In general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că se : 
impune ca in toate țările din această 
parte a lumii să se ajungă Ia o 
largă reconciliere națională si la 
concentrarea forțelor în direcția dez- ’ 
voltării economico-sociale indepen
dente, ridicării nivelului de viață al ; 
popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, șl cu acest prilej, solida
ritatea poporului român cu lupta . 
popoarelor din America Latină pen
tru dezvoltare liberă și independentă, 
inclusiv cu lupta poporului nicara- 
guan pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale.

în timpul convorbirii a fost sub
liniată însemnătatea întăririi unității 
și colaborării dintre partidele comu
niste și muncitorești, socialiste, de
mocratice pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, respectului 
reciproc, al dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili de sine stătător linia 
politică, strategia dezvoltării sale 
fără nici un amestec din afară.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al CC. al P.C.R.

internaționale, deosebit de grave și 
complexe, se impune ca popoarele, 
partidele comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate. forțele 
progresiste, realiste de pretutindeni 
să-și unească eforturile și să con
lucreze tot mai strîns pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre confruntare și război, pentru 
promovarea unei politici noi, de 
destindere, dezarmare, colaborare și 
pace în lume.

S-a relevat că problema fundamen
tală a zilelor noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, în primul rind a 
celei nucleare, trecerea la dezar
mare și la înlăturarea pericolului 
unui nou război mondial, asigurarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor la libertate și indepen
dență, la pace, la viață.

A fost reliefată, de asemenea, 
necesitatea încetării oricăror con
flicte militare și soluționării tuturor 
problemelor litigioase dintre state 
pe cale pașnică, prin tratative, re
nunțării la folosirea forței și ame
nințării cu forța în relațiile interna
ționale.

Referindu-se la situația din Ame- , 
rica Centrală, d’e pe continentul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni, 8 
septembrie, pe . Alvaro Montero 
Mejia, secretar general al Partidului 
Socialist Costarican, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara noastră.

Secretarul general al P. S. Costa
rican a exprimat vii mulțumiri pen
tru posibilitatea oferită de a vizita 
România, de a cunoaște realizările 
poporului român in dezvoltarea eco
nomico-socială a țării.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi statornicite 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Costarican, mani- 
festindu-se dorința de a se acționa 
pentru dezvoltarea și întărirea în 
continuare a acestora. S-a apreciat 
că extinderea relațiilor dintre cele 
două partide este in interesul priete
niei și colaborării româno—costari- 
cane, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și cooperării între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, in actualele împrejurări

pildă, în recenta cuvîntare. to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
cu putere rolul de mare semnifi
cație pe care îl are în continua 
dezvoltare economică și democra
tică a țării, conștiința istoriei, 
conștiința numeroaselor jertfe pe 
care le-au făcut înaintașii pentru 
dreptate și egalitate, pentru dez
voltare liberă și neatirnată a țării, 
pentru progres și pace. Sîntem 
posesorii unei extrem de pre
țioase moșteniri spirituale față de 
care avem extrem de mari răspun
deri. socialismul fiind de fapt re
zultatul unei dezvoltări îndelunga
te, specifice, moștenitorii unui 
sumum de idealuri și năzuințe, pe 
care noua orinduire le-a' închegat 
intr-o nouă sinteză, tocmai pentru 
a le asigura traducerea exemplarii 
în viață,. împlinirea supremă. Și 
între,1 ăc'esțe idealuri, visul egalită-

greșul al IX-lea al partidului, cei 
peste 11 000 de delegați la Con
gresul al III-lea al oamenilor 
muncii, exprimind voința deplină a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a întregii noastre 
națiuni, au hotărit, într-o atmosfe
ră de vibrantă sărbătoare a inimi
lor și conștiințelor, într-o deplină 
unanimitate, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în inalta func
ție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii. Este 
această realegere istorică expresia 
înaltei recunoștințe a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, față de prodigioasa 
activitate desfășurată de secretarul 
general al partidului, omul poliție 
,sub a cărui conducere înțeleaptă, 
clarvăzătoare, poporul român 

’ i cu abnegație,., popa și
._„raT. să' istorie ' ' socialista', , , .

efesa njuncitoaxe' și iptelectualita- strălucitul ctitor al României mo- maț iii marele forum al democra-
tea tehnică■ din .patyia nosjstita re-.. {terne, promotorul neobosit al unei ției noastre muncitorești ,-xevplu-
prezintâ o ,vfe.^x^fesja. -«.«.pijeocne j ..«jhdiri politice-: creatoare/.privUtd.... tȘonara.este un vot‘fioțărjt^pentru’ 
perii partidului, a ■'secretarului său ■ ----- .. a—-----
.general pentru -promovarea con
secventă a dialogului cu poporul, 
pentru asigurarea participării per
manente a maselor de oameni ai 
muncii la procesul de conducere 
a societății, de dezbatere și adop
tare a programelor de dezvoltare 
viitoare a țării.

întregul nostru popor a urmărit 
cu un.viu interes și profundă incre- 
defe supremul forum democratic al 
oamenilor muncii care a adoptat 
măsuri de maximă însemnătate 
pentru viitorul socialist și co
munist al patriei. Dînd glas 
nețărmuritei stime pe care între
gul nostru partid și popor o poartă 
tovarășului; Nicolae Ceaușescu, 
pentru; contribuția șa determinantă 
la progresul și prosperitatea țării, 
la obținerea istoricelor victorii 
din perioada inaugurată de Con-

voluționjirp; la . care - au . partycii^iț...... făurește
peste 11 6QO.d^.<feJegațixegrez0ntînd măreața

buția sa excepțională la elaborarea 
politicii interni și externe a parti
dului, față de modul exemplar in 

•care conduce înfăptuirea măreței 
opere constructive ce se desfășoară 
în patria noastră.

Priri cuvîntul lor. in ample refe
riri, vorbitorii au dat glas, de ase
menea, sentimentelor de aleasă pre
țuire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului, la 
conducerea nemijlocită a științei, 
învățămintului și culturii se consti
tuie intr-un, impresionant exemplu 
de muncă și dăruire patriotică pen
tru întreaga națiune ; prețuire care 
își află o edificatoare expresie și 
în alegerea sa ca prim-vicepre- 
ședinte ai Consiliului Național al 
Oamenilor Muncit.........

Votul unanim și înflăcărat expri-

ANGAJARE FERMĂ, REVOLUȚIONARĂ DE A ÎNFĂPTUI NEABĂTUT 
PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI

A

prezintă o ■ .yfe. £xgreșfe> a».piijîocttr- | ,..Rodiri 1 ..... ..
.„owHănîhi «sn " * dezvoltarea armonioasă a patriei,

edificarea democrației socialiste, 
afirmarea umanismului nou revo
luționar. genialul arhitect al po
liticii externe românești. Eroul 
României, Eroul păcii, cel care dă 
expresie plenară, supremă vocației 

; poporului român de pace, colâbo- 
. rare,. prietenie și înțelegere intra 
popoare.

O expresie edificatoare, cu pro
funde semnificații politice, a mo
dului în care se manifestă practic 
democrația muncitorească revolu
ționară o constituie însăși desfășu
rarea lucrărilor recentului forum, 
în cadrul căruia, in plenul con
gresului și in consiliile pe ramuri 
de activitate, au luat cuvîntul peste 
600 de participanți care au dat 
grai înaltei . prețuiri față de ac
tivitatea laborioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de contri-

■ între,'ăcfeșțe idealuri, visul egalită
ții^ ai dezvoltării libere,și indepen- 
dehte, adică tocrnâi ‘ceea'țe eonști-

dezvoltarea neabătută,’ sub condu
cerea partidului, a strălucitului său 
conducător, marele patriot revolu
ționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a patriei, pentru modernizarea 
economiei, ridicarea nivelului ei 
de eficiență și. competitivitate, un 
vot care exprimă angajamentul 
ferm din partea celor prezenți, a 
tuturor oamenilor muncii, a între
gului popor de a transpune in viață 
mărețele obiective ale .actualei eta
pe de construcție socialistă.

Vitalitatea democrației . noastre 
socialiste — atestată și de recentul 
congres, de dezbaterile care l-au 
precedat — este asigurată de mai 
mulți factori ținînd atît de sistemul 
propriu-zis al structurilor demo
cratice. cit și de intensitatea 
pulsațiilor pe care viața politico- 
socială a țării le transmite meca
nismelor democratice. Iată, de

tufe substanța, intimă a vieții dgrtjOT ... 
crătîce, s-ău Situat mereu la 10c dS ’ 
frunte.

în același context, este necesar, 
și legic să fie subliniat rolul și 
influența benefice pe care dezvol
tarea impetuoasă a țării din anii 
ce au urmat istoricului Congres al 
IX-lea al partidului,, in epoca cea 
mai rodnică, cea mai înălțătoare 
din istoria multimilenară a patriei, 
purtînd legitim numele marelui și 
strălucitului . ei ctitor, „Epoca 
Nicolae. Ceaușescu", le-a exercitat 
asupra democrației noastre, asupra 
vitalității ei.. Preocuparea partidu-, 
lui, a secretarului său general pen
tru accelerarea dezvoltării, poate și 
trebuie - înțeleasă, implicit, și ca o 
preocupare pentru dezvoltarea 
democrației. Democrația nu âr fi 
putut exista și funcționa în mod

Mesaje de felicitare din întreaga țară adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul realegerii în înalta funcție de 

președinte al Consiliului Național al Oamenilor MunciiJf

Te leg rama adresată 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
de participanta 

la adunarea festivă 
prilejuită de încheierea 

activității Șantierului 
național al tineretului 
de la Canalul Poarta 

Albă — Midia — Năvodari 
IN PAGINA A IV-A

PAblWA A III-A I

ARATURILE
executate nemtirziat

HOTĂRÎREA - CHEMARE
a Congresului al III-lea al oamenilormuncii

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, în zilele de 4—6 septembrie a.c. s-au desfășurat lucrările celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii care, într-o atmosferă de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, a dezbătut și aprobat modul in care acest forum al democrației noastre muncitorești revoluționare acționează pentru înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1986 și măsurile ce se impun în vederea mobilizării tuturor celor ce muncesc pentru îndeplinirea Plantllui național unic de dezvoltare economico-socială a României în' cincinalul 1986—1990, a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Cu sentimente de legitimă mîndrie patriotică pentru împlinirea cutezătoarelor obiective ce întruchipează pe deplin aspirațiile clasei muncitoare, ale întregii națiuni, toți participants! la dezbateri și-au exprimat profunda satisfacție și nețărmurita recunoștință pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul, general al partidului, președintele Republicii, în inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, strălucit militant revoluționar, genial ginditor și om politic, ctitorul noului destin al României, luptător neobosit pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.Această măreață învestitură, adoptată în unanimitate .de' cel. mai înalt forum al democrației muncitorești revoluționare din patria noastră, reprezentînd voința deplină, unanimă a eroicei noastre clase muncitoare, a tuturor-oamenilor muncii, a proprietarilor, producătorilor și bene-

ficiarilor întregii avuții naționale, reprezintă garanția sigură că, sub conducerea fermă și clarvăzătoare a mult iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eforturile creatoare ale întregului popor vor asigura înfăptuirea minunatelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei, înaintarea Victorioasă a României pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste, într-o deplină unanimitate Congresul a dat o deosebită apreciere magistralei cuvîntări rostite de tovarășul . Nicolae Ceaușescu, document programatic, de o excepțională valoare politică și științifică, ce fundamentează în mod strălucit direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a obiectivului strategic privind trecerea României într-un stadiu nou, superior de dezvoltare și transformarea ei, în perspectiva anilor 2000, într-o țară socialistă multilateral adoptînd hotărîrea ca aceasta program de muncă și acțiune oamenilor muncii, al întreguluiCel de-al III-lea Congres al muncii a avut loc în climatul de puternic .avînt creator, de nețărmurită angajare patriotică, revoluționară generat de aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, cînd prin voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor, în funcția supremă de secretar general al partidului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar, genial ginditor și om politic, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Congresul a evocat, cu adîncă vibrație patriotică, curajul și bărbăția de care a dat dovadă tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul procesului de la Brașov, de acum 50 de ani. al luptătorilor comuniști si antifasciști. în înfruntarea represiuni-

dezvoltată, să devină al tuturor popor, oamenilor

(Continuare în pag. a IV-a) și de bună calitate!
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procente pe județe, in
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BRASOVSIBIU

lor și terorii Ddftanei, unde a avut o contribuție determinantă, în conducerea organizației de partid, la lupta pentru cucerirea regimului politic în închisori, pentru transformarea acestei odioase temnițe într-o înaltă școală de pregătire politică, ideologică, de educare și formare a mili- tanților partidului în spiritul nobilelor principii ale eticii și echității socialiste și comuniste.Participanții la acest inalt și reprezentativ forum al democrației muncitorești revoluționare au dat glas sentimentelor lor de profund respect și nemărginită .recunoștință față de secretarul general al partidului, sub a cărui înțeleaptă conducere România a cunoscut, in luminosul arc de timp care a trecut de la Congresul al IX-lea, cele mai mărețe înfăptuiri din întreaga sa existență multimilenară, perioadă eroică, de intens avînt constructiv și excepționale transformări revoluționare, pe care întreg poporul, cu legitimă min- drie patriotică, o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu".Congresul al III-lea al oamenilor muncii dă o înaltă prețuire rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea realistă și creatoare a importantelor programe și măsuri supuse dezbaterii, documente ce pun pregnant în evidență viziunea profund științifică a secretarului general al partidului asupra obiectivelor și căilor construcției socialiste, capacitatea sa deosebită de a descifra esența fenomenelor și proceselor economice ale etapei actuale, contribuția sa inestimabilă, creatoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.înaltul forum al oamenilor muncii a adus un fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de renume mondial, pentru activitatea sa neobosită și contribuția de mare însem-

nătate pe care a adus-o și o aduce la înflorirea fără precedent a științei, învă- țămîntului și culturii românești, la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, la cauza păcii și colaborării internaționaleDînd glas voinței unanime a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării, parti- cipanții la acest înalt forum reprezentativ al democrației noastre socialiste au subliniat că progresele înregistrate de România în cel de-al VII-lea cincinal în creșterea, modernizarea și diversificarea producției pe baza promovării largi a cercetării științifice și a progresului tehnic, în îmbunătățirea calității produselor, în sporirea productivității muncii și a eficienței, economice demonstrează elocvent justețea politicii științifice a partidului nostru de dezvoltare multilaterală a țării, forța și vitalitatea economiei românești, capacitatea acesteia de a depăși greutățile provocate de criza economică mondială, ca și de unele lipsuri’ și contradicții interne.Analizînd cu deosebită exigență căile și mijloacele traducerii în viață a sarcinilor ce revin în acest cincinal întreprinderilor din industrie și alte sectoare economice, Congresul și-a însușit pe deplin aprecierea critică a tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia rezultatele dobîndite în ultimii ani puteau fi și mai mari dacă în toate domeniile, în toate unitățile și la toate nivelurile s-ar fi acționat mai ferm, înțr-un spirit de mai mare răspundere și exigență comunistă, revoluționară pentru buna organizare a activității.în unanimitate, participant^ la Congres au dat o înaltă prețuire rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și realizarea obiectivelor majore ale actualului cincinal, contribuției sale hotărîtoare, de excepțională însemnătate la fundamentarea profund științifică a

în curînd vor începe însămintă- 
rile de toamnă, lucrări de mare 
complexitate care, așa cum a cerut 
conducerea partidului la Consfă
tuirea cu activul de partid și 
de stat din agricultură, trebuie să 
fie executate la un nivel calitativ 
ridicat, astfel încît în 1987 să se 
obțină cea mai bună recoltă agri
colă de . pînă

Experiența 
realizat in 
peste 8 000 kg 
tar a demonstrat că arătura, în ge
neral, lucrările de bună calitate la 
pregătirea terenului contribuie 
hotărîtor la obținerea de producții 
mari de grîu și orz. Din analizele 
efectuate in cadrul consfătuirii, cît 
și în ședințele care au avut loc 
în județe a rezultat că tocmai ne- 
respectarea normelor de calitate la 
executarea arăturilor și pregătirea 
terenului în 
a influențat 
tei. Pentru 
să poată fi 
gătit

acum în România, 
unităților care au 
acest an recolte de 
grîu sau orz la hec-

(Continuare în pag. a H-a)

vederea însămîntărilor 
puternic nivelul recol- 
ca, peste tot. sămînța 
pusă în pămînt pre- 

corespunzător, tehnologiile 
aprobate prevăd ca arăturile să fie 
executate imediat după recoltarea 
plantelor premergătoare, fie că 
este vorba de culturi agricole care 
se recoltează devreme sau cele 
tîrzii — porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi și altele.

Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii rezultă că pînă in 
seara zilei de 7 septembrie au fost 

^executate arături pentru însămîn-

țările de toamnă pe 1 658 800 hec
tare, reprezentind 47 la sută din 
suprafața prevăzută. Așa cum re
zultă și din harta 
ansamblu 
efectuată ' în
Timpul avansat impune să fie gră
bite arăturile pe toate suprafețele 
prevăzute a se insăminta cu grîu. 
orz și alte culturi de toamnă. De 
asemenea, este necesar ca imediat 
după recoltarea culturilor tîrzij, 
terenul să fie eliberat rapid de 
resturi vegetale, astfel încît meca
nizatorii să poată trece la execu
tarea arăturilor și pe aceste su
prafețe. Așa cum s-a prevăzut în 
tehnologii, pretutindeni trebuie să 
se urmărească ca executarea ară
turilor și pregătirea terenului să 
fie făcute cu Un avans de cel pu
țin două săptămîni înaintea insă- 
mințării culturilor de toamnă.

Organele județene de .partid și 
agricole, organizațiile de‘ partid de 
Ia sate și consiliile populare au 
datoria să sprijine conducerile 
unităților agricole ca. în lumina 
învățămintelor formulate la Con
sfătuirea cu cadrele de partid 
și de stat din agricultură, să 
fie făcute pregătiri temeinice în 
vederea însămîntărilor de toamnă. 
Iar in cadrul acestor pregătiri, 'de 
cea mai mare actualitate este 
acum executarea neîntîrziată și. cu 
cea mai mare răspundere pentru 
calitate a arăturilor și celorlălte 
lucrări de pregătire a terenului.

alăturată pe 
această lucrare a fost 

proporție redusă.
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HOTĂRÎREA-CHEMARE

a Congresului al lll-lea al oamenilor
(Urmare din pag. I)direcțiilor de acțiune' în vederea modernizării și accentuării laturilor intensiv-calitative, de eficiență ale întregii activități, și s-au angajat să facă totul, să acționeze cu întreaga dăruire și capacitate creatoare pentru traducerea exemplară In viață a sarcinilor, indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a tuturor programelor de dezvoltare economico-socială a patriei.Au fost reliefate sarcinile ce revin consiliilor oamenilor muncii în punerea la baza întregii activități din economie a celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, în organizarea și modernizarea proceselor de producție din întreprinderi, creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor și valorificarea superioară a materiilor prime și energiei, aplicarea fermă și perfecționarea în continuare a mecanismului economico-finaneiar.

Congresul cheamă consiliile oamenilor 
muncii să acționeze cu toate forțele, cu 
înaltă responsabilitate pentru înfăptui
rea integrală a prevederilor planului pe 
1986 și pe întregul cincinal, a progra
melor adoptate, bază trainică a realiză
rii exemplare a obiectivului fundamental 
stabilit de Congresul al Xlll-lea al parti
dului cu privire la trecerea României, 
pînâ îiț anul 1990, la stadiul de țară 
mediu dezvoltată, pentru transpunerea 
neabătută în viață a Programului parti
dului.

Oameni ai munții

din industrie!

în sectorul extractiv, șă acționăm cu toată ho- tărîrea pentru creșterea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, pentru aplicarea ne scară largă a metodelor moderne de extracție și preparare. de mare randament. în vederea satisfacerii într-o măsură sporită a necesarului de materii prime pentru economia națională. In industria energiei electrice și termice, să asigurăm exploatarea la parametrii proiectați a centralelor electrice, a cazanelor și celorlalte instalații, pentru utilizarea deplină a potențialului energetic, reducerea consumurilor tehnologice în centrale si a pierderilor în rețelele de transport al energiei. In metalurgie, să punem un accent deosebit pe îmbunătățirea structurii producției, prin creșterea ponderii otelurilor de înaltă calitate, cu tratamente termice superioare și consumuri reduse de elemente de aliere. In industria construcțiilor de mașini, să acționăm pentru modernizarea tuturor sectoarelor productive, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor, diminuarea pierderilor de prelucrare si creșterea coeficientului de utilizare a mașinilor și instalațiilor. In industria chimică și petrochimică, să asigurăm folosirea capacităților de producție la parametrii proiectați, creșterea gradului de prelucrare a materiilor prime, valorificarea superioară a acestora. în industria ușoară, să acționăm pentru diversificarea producției, reînnoirea si adaptarea continuă a acesteia la cerințele beneficiarilor interni si externi. în industria lemnului și materialelor de construcții, să concentrăm toate eforturile pentru creșterea gradului de valorificare a masei lemnoase, reducerea consumurilor materiale, de combustibil si energie, realizarea unor produse de înalt nivel calitativ atîț pentru producția internă, cît și la export.
Oameni ai muncii

din construcții!

Să Intensificăm ritmul lucrărilor pe șantiere, în vederea scurtării duratelor de execuție, prin extinderea mecanizării si industrializării lucrărilor de constructii-montai. a tehnologiilor moderne, prin îmbunătățirea folosirii utilajelor de construcții. a mijloacelor de transport si a forței de muncă. Să acționăm neabătut pentru buna gospodărire. cu maximum de eficiență, a investițiilor, pentru reducerea costurilor acestora si creșterea eficientei fiecărui leu investit.
Oameni ai muncii 

din transporturi!

Să asigurăm utilizarea intensivă, cu înalt randament. a mijloacelor din dotare, tinînd seama de normativele de utilizare stabilite pentru fiecare mijloc de transport, să luăm toate măsurile pentru a mări gradul de circulație a tuturor mijloacelor existente si a elimina orice fel de staționare nejustificată. asigurînd astfel o desfășurare ritmică a activității pe întreaga economie națională.
Oameiri m muncii 

din domeniul circulației 

mărfurilor!

Să acționăm pentru aprovizionarea ritmică a unităților economice cu materii prime, materiale, combustibil, energie, piese, subansamble și alte produse, în condițiile exercitării unui control permanent asupra respectării normelor de con-______________________________________________________________ 

sum și a nivelului stocurilor de materii prime, materiale și produse finite, a încadrării acestora în normativele stabilite prin plan. Să facem totul pentru ridicarea calității întregii activități de comerț interior, pentru livrarea ritmică șl integrală către populație a mărfurilor prevăzute în plan, în condiții de calitate și Intr-o structură sortimentală diversificată. Să asigurăm condițiile necesare creșterii rapide a exportului, diversificării formelor de comercializare și lărgire a piețelor de desfacere, dezvoltării In continuare a comerțului în compensare, majorării livrărilor de proiecte, documentații, tehnologii și asistență tehnică în străinătate.
Oameni ai muncii■ 4

din domeniul, finanțelor!

Să acționăm pentru perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activității economice, respectarea strictă a normativelor economico- financiare stabilite pentru cheltuielile totale șl materiale la 1 000 lei producție, costul normat pe produs, productia-marfă și volumul de activitate la 1 000 lei fonduri fixe, mijloacele circulante și creditele la 1 000 lei producție-marfă. în scopul accelerării vitezei de rotație a mijloacelor circulante, a procesului de producție și desfacere, al creșterii substanțiale a eficienței economice.Dezbătînd cu înaltă răspundere comunistă, în spirit critic și autocritic, și adoptînd în unanimitate Raportul asupra modului în care se acționează pentru înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1986 și măsurile ce se impun în vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul 1986—1990, congresul apreciază eforturile depuse și rezultatele bune obținute în prima parte a acestui an și cere consiliilor oamenilor muncii să acorde în continuare o deosebită importanță eliminării lipsurilor și neajunsurilor ce se mai manifestă în unele sectoare, îmbunătățirii și perfecționării întregii activități, realizării neabătute a tuturor planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Congresul subliniază că acțiunile șl măsurile adoptate în acest scop sînt de natură să asigure înfăptuirea obiectivului strategic fundamental și a orientărilor stabilite de Congresul al XIII-Iea privind creșterea economică de tip intensiv, accentuarea laturilor calitative în procesul dezvoltării, sporirea continuă a nivelului de trai șl. a calității vieții — țelul cel mai înalt al întregii politici a Partidului Comunist Român.în unanimitate, participanții la congres și-au exprimat recunoștința vie față de artliritatiia neobosită și contribuția nemijlocită ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la stabilirea direcțiilor prioritare și fundamentarea profund realistă și științifică a obiectivelor planului pe acest an șl pe întregul cincinal, relevînd că economia națională dispune de tot ceea ce este necesar pentru înfăptuirea lor exemplară, la cel mai înalt! parametri de calitate și eficientă.
Congresul adresează tuturor oameni

lor muncii, consiliilor de conducere ale 
ministerelor, consiliilor oamenilor mun
cii din centrale, unități economice și 
județene chemarea de a acționa cu în
treaga energie și capacitate creatoare 
in spirit comunist, revoluționar, pentru 
îndeplinirea exemplară, la toți indicato
rii, a planului pe acest an și cincinal, 
prin folosirea judicioasă a bazei teh- 
nico-materiale, a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, prin înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor noii revo
luții tehnico-științifice.

Congresul cere oamenilor muncii să 
acționeze cu hotârire pentru realizarea 
ritmică, integrală a producției fizice, în
deplinirea și depășirea sarcinilor de ex
port, dezvoltarea și valorificarea supe
rioară a bazei energetice și de materii 
prime, îmbunătățirea continuă a calită
ții și ridicarea nivelului tehnic al pro
duselor, creșterea accentuată a produc
tivității muncii, perfecționarea procese
lor tehnologice, îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii, reducerea 
substanțială a costurilor de producție și 
sporirea pe această bază a venitului 
național, a nivelului de trai.Dezbătînd modul în care se realizează prevederile Programului privind înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-Iea al Partidului Comunist Român, pentru dezvoltarea Intensivă a economiei naționale în perioada 1986—1990. elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. participanții la înaltul forum s-au angajat să depună în continuare toate eforturile pentru a asigura dublarea productivității muncii, utilizarea superioară a capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea gradului de valorificare a resurselor, sporirea eficientei întregii activități economico-sociale.

Congresul cheamă muncitorii, tehni
cienii, inginerii, cercetătorii științifici și 
proiectanții, pe toți oamenii muncii să-și 
concentreze eforturile, să acționeze cu 
hotârire în direcția îmbunătățirii organi
zării fluxurilor de fabricație, promovării 
în continuare a unor noi tehnologii, apli
cării cit mai rapide in producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
creșterii gradului de mecanizare a ope

rațiilor tehnologice, extinderii pe scară 
largă a automatizării și robotizării pro
ducției, a tipizării produselor și tehno
logiilor, generalizării acordului global 
și direct, asigurării unei înalte calificări 
și pregătiri profesionale a personalului 
muncitor, perfecționării stilului și meto
delor de muncă in toate domeniile de 
activitate, întăririi ordinii, disciplinei și 
răspunderii la fiecare loc de muncă.Dezbătînd și aprobînd In unanimitate Raportul asupra modului in care se duc la îndeplinire prevederile Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, participanții la congres și-au exprimat convingerea fermă că intensificarea puternică în continuare a preocupărilor. în toate unitățile economice, pentru transpunerea neabătută în viață a obiectivelor si sarcinilor stabilite în acest domeniu va aduce o contribuție majoră la accentuarea procesului de dezvoltare intensivă a economiei naționale și la sporirea gradului de satisfacere la un nivel superior a cerințelor pieței interne și exportului, creșterea puternică a competitivității produselor românești, reducerea costurilor de producție și obținerea unor beneficii substanțiale, creșterea bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc.In numele tuturor oamenilor muncii din industrie. construcții, transporturi, circulația mărfuri-' lor si finanțe, congresul dă o înaltă apreciere rolului și contribuției hotărîtoare. decisive a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la elaborarea si perfecționarea continuă a prevederilor programului, într-o viziune complexă și de perspectivă, la înfăptuirea lor neabătută în practică, la realizarea unei îmbunătățiri substanțiale a nivelului tehnic și calitativ al produselor românești, la reducerea consumurilor de materii prime, combustibil și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor.

Congresul adresează muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, cercetătorilor 
științifici și proiectanților, consiliilor de 
conducere ale ministerelor, consiliilor 
oamenilor muncii din centrale și unități 
economice vibrantul apel de â acționa 
cu înaltă responsabilitate și spirit crea
tor pentriț transpunerea integrală în 
practică a programelor de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ pe fiecare pro
dus și grupă de produse, pentru asimi
larea de produse cu înalți parametri 
tehnico-funcționali, cu consumuri reduse 
de materii prime, combustibil și energie, 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabrica
ție, extinderea mecanizării și automati
zării, întărirea controlului de calitate pe 
întreg fluxul fabricației, astfel Incit fie
care produs să fie în modul cel mai 
exigent verificat pentru a corespunde 
intru totul standardelor și normelor de 
calitate, cerințelor și exigențelor bene
ficiarilor interni și externi.

Oameni ai muncii 

din industrie, construcții 

transporturi, 

circulația mărfurilor 

și finanțe!

Acționați cu toate forțele, cu înaltă exigență șl răspundere pentru buna desfășurare a proceselor de producție, pentru perfecționarea continuă a cunoștințelor profesionale și tehnico-științifice și sporirea competenței întregului personal muncitor, pentru instaurarea la toate locurile de muncă a unei stricte discipline tehnologice, a unui climat de puternică exigență și răspundere colectivă și individuală față de cerințele unei înalte calități și eficiente în întreaga activitate, însușindu-și în întregime Programul privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și normativelor economico-financiare. congresul cheamă consiliile oamenilor muncii să facă totul pentru aplicarea întocmai a noilor prevederi și hotărîri stabilite, să acționeze neabătut pentru apărarea și dezvoltarea permanentă a proprietății socialiste, a avuției naționale, consolidarea autocon- ducerii muncitorești șl autogestlunli, întărirea autofinanțării unităților economico-sociale, pentru accentuarea caracterului intensiv al creșteri! economice. în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-Iea al partidului.Subliniind contribuția nemijlocită, permanentă a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la elaborarea propunerilor privind perfecționarea In continuare a mecanismului economico-financiar. congresul cere consiliilor oamenilor muncii înfăptuirea în fiecare unitate a unei adevărate revoluții în domeniul financiar și economic, creșterea răspunderii pentru gospodărirea cu înaltă eficiență a tuturor resurselor materiale și bănești, aplicarea fermă a măsurilor privind îmbunătățirea sistemului de finanțare și creditare a activității economice și normativelor economico-financiare, obținerea unor producții de înaltă calitate și a unor bene

ficii cit mal mari, capabile să asigure atît resursele necesare autofinanțării, cjt și creșterea contribuției unităților productive la constituirea fondurilor generale ale societății, simplificarea sistemului general de evidență a cheltuielilor și de formare a prețurilor, situarea la baza întregii activități productive a criteriilor de eficiență $i rentabilitate.
Congresul cere consiliilor de conduce

re ale ministerelor, consiliilor oame
nilor muncii din centrale și întreprin
deri să acționeze consecvent pentru 
producerea și desfacerea ritmică a pro
ducției, corespunzător contractelor pen
tru consumul intern și de livrări la ex
port, lichidarea și prevenirea imobili
zărilor de fonduri, a stocurilor supra- 
normative de materii prime și produse 
finite, realizarea rentabilității prevăzute 
pentru fiecare produs, obținerea unor 
beneficii cit mai ridicate și acoperirea 
cheltuielilor din venituri proprii, întări
rea autofinanțării și apelarea la un 
volum cit mai redus de credite bancare.

Oameni ai muncii 

din industrie, construcții, 

transporturi,

circuluția mărfurilor 

ș£ finanțe!

Acționați cu hotărfre pentru respectarea strictă a normativelor economico^fipaclare, a normelor de stoc si de consum aprobate, pentru încadrarea riguroasă în prevederile olanului de finanțare a activității economico-sociale pe baza autocondu- cerii și autogestiunii. pentru intensificarea producției și scurtarea ciclului de fabricație, accelerarea circulației materiale si financiare, a rotatiel banilor si instaurarea unei ferme discipline în gospodărirea cu eficientă superioară a avuției naționale.Congresul al lll-lea al oamenilor muncii apreciază că înfăptuirea exemplară a planului oe 1986 și pe întregul cincinal va asigura toate condițiile necesare pentru traducerea exemplară în viață a Programului de creștere a nivelului de trai In perioada 1986—1990 și ridicarea continuă a calității vieții, pentru împlinirea multilaterală a personalității umane, pentru sporirea continuă a gradului de cultură si civilizație a întregului popor.Aducînd un înalt omagiu conducătorului partidului și statului nostru pentru preocuparea si ariia permanentă pe care o manifestă fată de creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții tuturor oamenilor muncii, participanții la congres au subliniat că prevederile programului asigură, pe baza sporirii venitului national, creșterea continuă a retribuției medii reale, trecerea la săptămîna de lucru de 44—42 ore pînă în 1990 în toate sectoarele de activitate, sporirea veniturilor reale ale țărănimii, creșterea volumului total al desfacerilor de mărfuri și prestărilor de servicii. satisfacerea în condiții cît mai bune a cerințelor populației.
Congresul cheamă conducerile minis

terelor, centralelor și întreprinderilor, pe 
toți oamenii muncii să acționeze eu ho- 
tărlre pentru creșterea venitului național 
în ritmurile stabilite, prin sporirea pro
ducției și ridicarea nivelului ei tehnic și 
calitativ, creșterea productivității mun
cii, micșorarea consumurilor și creșterea 
gradului de valorificare a resurselor ma
teriale și energetice, reducerea costuri
lor de producție, ridicarea continuă a 
eficienței economice, asigurîndu-se in 
acest fel resursele necesare pentru dez

Oameiri m munca!

Hotărîrile Congresului al lll-lea al oamenilor muncii, documentele adop
tate de acest înalt forum al democrației noastre muncitorești revoluționare 
exprimă unitatea de gîndire, voință și acțiune a făuritorilor de bunuri mate
riale și spirituale de pe întreg cuprinsul patriei, hotărîrea lor nestrămutată de 
a depune toate eforturile pentru valorificarea in cel mai înalt grad a tuturor 
resurselor de care dispunem, pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor sta
bilite de Congresul al Xlll-lea, a luminosului Program al partidului de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

SA ASIGURĂM PARTICIPAREA LARGĂ A TUTUROR OAMENILOR MUN
CII LA ÎNFĂPTUIREA POLITICII INTERNE Șl EXTERNE A PARTIDULUI Șl STATU
LUI NOSTRU, ISA ACȚIONĂM CU ÎNALT SPIRIT REVOLUȚIONAR, COMUNIST, 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARA IN VIAȚA A PROGRAMULUI DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII PE ACEST AN Șl PE ÎNTREGUL CIN
CINAL, PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUA A AVUȚIEI NAȚIONALE - 
BAZA CREȘTERII NECONTENITE A NIVELULUI DE TRAI AL POPORULUI, ȚELUL 
SUPREM AL POLITICII PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, ESENȚA SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE PE CARE O EDIFICĂM CU SUCCES 
PE PĂMINTUL PATRIEI I 
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voltarea în continuare a forțelor de pro
ducție și ridicarea bunăstării generale 
a întregului popor. In spiritul orien
tărilor și indicațiilor tov orașului 
Nicolae Ceaușescu, consiliile oameni
lor muncii trebuie să desfășoare o inten
să muncă politico-educativă de ridicare 
a conștiinței revoluționare a oamenilor 
muncii, de formare a omului nou, con- 

' structor conștient și devotat al noii 
orinduiri sociale, bazată pe concepția 
revoluționară despre lume și viață, pe 
cele mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane,Dezbătînd propunerile pentru îmbunătățirea unor prevederi ale Legii privind congresul și conferințele județene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora, au fost adoptate noi măsuri menite să asigure creșterea rolului organismelor democrației noastre muncitorești revoluționare în mobilizarea eforturilor clasei noastre muncitoare, a întregului popor pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor planului pe acest an si pe întregul cincinal 1986—1990. a programelor speciale. în vederea creșterii tot mai puternice a venitului național — condiție hotărîtoare pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. a ridicării ei necontenite ne cele mai înalte culmi ale progresului si civilizației.Desfășurînd o muncă susținută pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul și statul nostru acționează consecvent pentru Înfăptuirea dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și demnă, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent conducător 
de partid și de țară, personalitate de 
frunte a lumii contemporane, să facem 
totul, să ne aducem întreaga contribuție 
la înfăptuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare pe care le avem, a politi
cii externe a partidului și statului nos
tru, pusă în slujba marilor idealuri ale 
umanității, politică ce a făcut ca Româ
nia să fie astăzi prețuită și stimată pe 
toate meridianele globului, iar ilustrul 
său președinte să fie cunoscut și apre
ciat pretutindeni ca un strălucit luptător 
pentru împlinirea aspirațiilor de înțele
gere, colaborare și prietenie intre toate 
națiunile lumii, ca un mare și neobosit 
„Erou al păcii**.DInd expresie voințe! ferme de pace. înțelegere și colaborare a întregului popor român — vital interesat In crearea și consolidarea unul climat internațional propice înfăptuirii programelor de dezvoltare multilaterală a patriei. Apelul celui de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii din Republica Socialistă România pentru dezarmare nucleară și generală, pentru pace, se constituie într-o vibrantă chemare adresată clasei muncitoare. oamenilor muncii, popoarelor din*  întreaga lume ca. In actualele împrejurări Internaționale, de o mare complexitate și gravitate, să-și unească eforturile și să-și intensifice acțiunile în lupta pentru eliminarea primejdiei unei catastrofe nucleare. pentru stăvilirea cursei periculoase șl costisitoare a înarmărilor. în primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru înregistrarea unor progrese reale pe calea dezarmării, pentru triumful rațiunii și păcii pe planeta noastră.Cu sentimente de adîncă mîndrie patriotică șl nețărmurită încredere în viitorul de propășire socialistă si comunistă a patriei. înaltul forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, dînd o înaltă apreciere contribuției remarcabile, inițiativelor și demersurilor stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării. în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la pace, la viață, la existență liberă și demnă, adoptă Hotărîrea celui de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii din Republica Socialistă România cu privire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și organizarea unui referendum.



SC I NT El A — marți 9 septembrie 1986 PAGINA 3

ANGAJARE FERMĂ, REVOLUȚIONARĂ DE A ÎNFĂPTUI NEABĂTUT 
PROGRAMELE DE DEZVOLTARE ECONOMICO - SOCIALĂ A PATRIEI

Mesaje de felicitare din întreaga țară adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
realegerii în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii
în telegrama adresată de COMI

TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. se arată : Cu inimile pli
ne de sentimentele de fierbinte dra
goste și aleasă prețuire ce vi le 
poartă comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală, în însuflețitor con
sens cu întreaga națiune, ne expri
măm deplina bucurie pentru reîn- 
vesțirea dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul înflăcărat, care condu
ceți cu clarviziune destinele patriei 
pe drumul unor prefaceri fără pre
cedent în istorie, ilustră personali
tate a lumii politice contemporane, 
în înalta funcție de președinte al 
Consiliului' Național al Oamenilor 
Muncii.

Cu deosebită satisfacție și mîndrie 
patriotică, comuniștii, oamenii mun
cii din Capitală își exprimă adeziu
nea deplină față de politica externă 
clarvăzătoare a partidului și statu
lui, față de activitatea prodigioasă 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
cunoscut pe întreaga planetă ca 
Marele Erou al Păcii, o dedicați, cu 
neobosită energie, asigurării dreptu
lui suprem al omenirii la viață, edi
ficării unei lumi fără arme și răz
boaie, mai bună și mai dreaptă, în 
care fiecare popor să-și făurească, 
în libertate, independență și demni
tate, propriul destin. Noile propuneri 
și inițiative de pace ale României 
ilustrează încă o dată voința țării 
noastre, a președintelui ei de a servi 
cauza dezarmării, securității și păcii.

Puternic însuflețiți de orientările 
și indicațiile dumneavoastră de ine
stimabilă valoare, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din Capitală vor 
acționa, cu înaltă dăruire și spirit 
revoluționar, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă, pentru înde
plinirea exemplară a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal,, spo
rind contribuția Bucureștiului la pro
gresul necontenit al patriei noastre 
socialiste, la creșterea bunăstării și 
prosperității întregului popor.

însuflețiți de cele mai înalte sim
țăminte de dragoste și respect, per- 
miteți-ne ca, în numele membrilor 
sindicatelor, să dăm glas recunoș
tinței nețărmurite pe care v-o pur
tăm, să exprimăm profunda min- 
drie și satisfacție pentru realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de președinte ăl Con
siliului Național al Oamenilor Murt- 
cii, să aducem un fierbinte omagiu 
personalității dumneavoastră de mare 
erou al națiunii, care întruchipează^ 
în modul cel mai strălucit, calită
țile de eminent conducător de partid 
și de stat, de revoluționar consec
vent și patriot înflăcărat, de mili
tant de frunte al mișcării comuniste 
și munoitorești internaționale și 
neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor de libertate, indepen
dență și progres ale popoarelor, al 
păcii în lume — se spune în te
legrama adresată de CONSILIUL 
CENTRAI, AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR.

Ne exprimăm deplina adeziune și 
dăm o înaltă apreciere inițiativei 
dumneavoastră de a se reduce 
cheltuielile militare ale României, 
ca un exemplu strălucit de înțele
gere a cerinței fundamentale a 
epocii noastre, aceea de încetare a 
cursei înarmărilor care pune în pe
ricol însăși existența omenirii.

Avînd ca far călăuzitor luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, vă încredințăm, in mod 
solemn, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub 
conducerea organelor și organizați
ilor de partid, sindicatele vor ac
ționa cu toată hotărârea și răspun
derea, în spiritul orientărilor, in
dicațiilor și însuflețitoarelor chemări 
cuprinse în magistrala dumneavoas
tră cuvîntare rostită la Congresul 
oamenilor muncii.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. 
se relevă : în acest ceas de sărbă
toare pentru întreaga țară, comuniș
tii, toți cei ce muncesc și trăiesc în 
județul nostru își reînnoiesc legămin- 
tul de a urma, cu simț de răspundere 
și de înaltă considerație, pilduitorul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
dăruire pentru fericirea și bunăstarea 
națiunii noastre, de a acționa, strîns 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, pentru a 
Înfăptui mărețele sarcini ce ne revin.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului și a statului nostru, feri
ciți de a vă putea transmite, in a- 
ceastă zi de neuitat, gîndurile și sen- 
tipientele noastre cele mai alese pen
tru aportul dumneavoastră inestima
bil la creșterea neîncetată a presti
giului României socialiste, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. organizația 
județeană de partid, toți locuitorii 
județului Arad vă vom urma neabă
tut, cu devotament și abnegație, pe 
drumul glorios de muncă și izbînzi 
pe care documentele adoptate de is
tericul Congres al XIII-lea al parti
dului îl conturează cu mult realism 
și consecventă revoluționară.

Avem statornica convingere că pre
zența dumneavoastră pe mai departe 
în fruntea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii reprezintă chezășia 
sigură a continuității și succesului în 
înfăptuirea programului partidului, a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului și ale celui de-al III-lea 
Congres al oamenilor muncii, a trans
punerii neabătute în viață a întregii 
politici interne și externe a partidu
lui și statului nostru, a afirmării și 
mai puternice, sub conducerea parti
dului, a rolului și misiunii istorice a 
clasei .muncitoare — se spune în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău vor acționa cu energie, 
și pasiune revoluționară, vor face 
totul pentru a-și îndeplini sarcinile 
ce le revin in acest an și pe întregul 
cincinal pentru sporirea continuă a 
contribuției noastre la dezvoltarea și 
înflorirea României socialiste, la 
creșterea continuă a bunăstării și fe
ricirii întregului popor, vor milita cu 

hotărire și răspundere pentru apli
carea întocmai a mecanismului eco- 
nomico-financiar, pentru realizarea 
noii calități în întreaga viață econo
mică și socială.

în aceste momente de înaltă efer
vescență politică și puternică emu
lație patriotică, tînăra generație a 
țării, asemeni întregului nostru 
popor, vă aduce un fierbinte omagiu 
și vă adresează din adîncul inimii, 
cu adîncă emoție și aleasă recunoș
tință, cele mai calde felicitări cu 
prilejul alegerii dumneavoastră, cel 
mai iubit și stimat fiu al patriei. 
Erou între eroii neamului, persona
litate proeminentă a lumii politice 
contemporane, în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Dînd expresie 
voinței unanime a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, a tinere
tului țării, alegerea dumneavoastră 
în fruntea înaltului forum al demo
crației muncitorești revoluționare 
reprezintă un act cu profunde sem
nificații politice și patriotice, su
prema garanție a înfloririi neîn
trerupte a scumpei noastre patrii pe 
drumul luminos al civilizației socia
liste și comuniste — se relevă în 
telegrama adresată de COMITETUL 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST.

Folosim și acest prilej de aleasă 
sărbătoare a tuturor oamenilor mun
cii, a întregii noastre națiuni, de a 
vă adresa cele mai fierbinți mul
țumiri pentru minunatele condiții 
de muncă, viață și învățătură create, 
pentru posibilitățile oferite de afir
mare plenară în toate domeniile de 
activitate, pentru grija permanentă 
pe care o acordați formării și edu
cării comuniste, revoluționare a ti
nerei generații a patriei.

Tineretul României socialiste sus
ține cu toată ființa sa inițiativa 
dumneavoastră, marele Erou al păcii, 
luptător neobosit pentru triumful 
rațiunii în viața internațională, de 
a reduce armamentele. cheltuielile 
și efectivele militare, o nouă și stră
lucită dovadă a preocupărilor con
stante pe care le acordați asigurării 
unui climat real de destindere. în
credere și colaborare între toate 
statele, singura cale spre înfăptuirea 
unei păci sigure și trainice în în
treaga lume.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
se subliniază : într-o impresionantă 
comuniune de gînduri și sentimente, 
oamenii muncii din județul Olt. în
treaga suflare omenească a acestor 
străvechi pămînturi dau o înaltă 
apreciere realegerii dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu. în funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Dumneavoastră vă datorăm, mult 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei. 
tovarășe Elena Ceaușescu întoar
cerea pe meleagurile natale a atîtor 
muncitori care au fost nevoițî să 
pribegească prin multe alte locuri 
pentru că în Olt industria lipsea 
sau era în stare incipientă. Dum
neavoastră vă datorăm transfor
marea zecilor de mii de țărani in 
aluminiști, constructori de vagoane, 
metalurgiști, chimiȘti. automatiștii și 
atitea și atîtea alte meserii nebă
nuite și necunoscute pe aceste pă- 
minturi.

Ne angajăm și pe această cale șă 
răspundem . patriotismului, patosului 
revoluționar cu care conduceți des
tinele partidului și ale tării spre vi
sul de aur — comunismul — cu fap
te demne de epoca de glorie pe care 
o străbatem, să nu precupețim nici 
un efort pentru a da, în acest cin
cinal, suplimentar, . în vistieria de 
valori economice a națiunii o pro
ducție marfă de peste 2.5 miliarde 
lei.

în aceste înălțătoare momente, 
exprimăm ferma convingere că 
această opțiune fundamentală re
prezintă pentru clasa muncitoare, ca 
de altfel pentru întregul nostru po
por, dovada încrederii depline in 
înfăptuirea cu succes, intr-o strînsă 
unitate în jurul partidului nostru 
eroic, al dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral. a minunatelor planuri și pro
grame de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei — se consemnează 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Ne simțim pe deplin mobilizați în 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții tehnico-științifice, dinami
zate de activitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de reputație mondială, acor- 
dînd o atenție deosebită valorificării 
superioare a resurselor de care dis
punem, impulsionării cercetării știin
țifice și promovării noului în 
procesul de producție, creșterii com
petitivității produselor, însușirii celor 
mai noi cunoștințe tehnico-profesio- 
nale și realizării unei noi calități a 
muncii și vieții.

Vă încredințăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a traduce 
in viată neabătut orientările și sar
cinile ce le-ați formulat cu clarvi
ziune și realism științific la actua
lul forum al democrației muncito
rești și revoluționare, hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. spre gloria și prosperitatea 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

Realegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, într-o 
impresionantă unanimitate. într-o 
atmosferă entuziastă, de puternică 
vibrație patriotică, constituie pentru 
toți locuitorii acestei străbune și 
înfloritoare zone a tării un minunat 
prilej de a vă adresa, cu aleasă 
stimă și prețuire, cu deosebit res
pect, cele mai calde felicitări. înso
țite de urarea de multă sănătate, 
viață îndelungată și nesecată putere 
de muncă, pentru a conduce și în 
viitor națiunea noastră, cu aceeași 
fermitate revoluționară. înțelepciune 
și clarviziune, spre noi culmi de 
progres și civilizație — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Puternic mobilizați de prețioasele 
indicații și îndemnuri cuprinse în 
magistrala cuvîntare pe care ați 
rostit-o în deschiderea lucrărilor 
celui de-al III-lea Congres al oame

nilor muncii, ne angajăm, mult 
ipbite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. să mun
cim cu dăruire patriotică, cu elan 
și înaltă răspundere comunistă pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin pe acest an și pe 
întregul cincinal, să aplicăm cu 
fermitate principiile autoconducerii 
muncitorești și ale noului mecanism 
economico-financiar, să valorificăm 
pe deplin importantele rezerve exis
tente în toate domeniile si sec
toarele.

In aceste momente solemne de 
adîncă și profundă vibrație patrioti
că, de mîndrie și nemărginită satis
facție pentru întreaga națiune româ
nă, prilejuite de realegerea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la marel? forum 
al democrației noastre muncitorești 
revoluționare, în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, comuniștii, oame
nii muncii, toți locuitorii județului 
Caraș-Severin își îndreaptă gîndurile 
și sentimentele de aleasă dragoste și 
de profundă recunoștință către dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului, erou între eroii neamului, 
ctitorul viitorului comunist pe multi
milenara noastră vatră strămoșească 
— se consemnează în telegrama adre

• l/o/n acționa cu toată răspunderea, în calitate 
de proprietari, producători și beneficiari, pentru în

deplinirea exemplară a istoricelor hotărîri ale 

Congresului al XIII-lea al partidului, pentru înflorirea 

continuă a patriei socialiste.

• Angajament revoluționar de a aplica cu 
fermitate principiile autoconducerii muncitorești 

și autogestiunii economico-financiare.

• Adeziune deplină la politica externă a 

partidului și statului nostru, sprijin unanim față de 

noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

pentru dezarmare și pace, pentru crearea unui 

climat de colaborare, de încredere între toate 

națiunile lumii.

sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Vă asigurăm că ne vom im
plica și în continuare cu întreaga ca
pacitate de muncă și de creație in 
înfăptuirea planului și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
patriei, astfel încît județul Caraș- 
Severin să se situeze în primele rîn- 
duri ale marii întreceri socialiste, 
convinși pe deplin că de munca 
noastră și roadele ei depind bună
starea și fericirea noastră, a tutu
ror.

Cu prilejul reînvestiril dumnea
voastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din România, vă 
rugăm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări, profunda 
și înalta noastră cinstire, admirația 
și prețuirea pentru strălucita activi
tate pe care ați desfășurat-o și o 
desfășurați cu clarviziune, fermitate 
și consecvență revoluționară în frun
tea partidului și statului, pentru 
făurirea destinului nou, socialist și 
comunist al patriei, se subliniază în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.

In numele oamenilor muncii clu
jeni, exprimăm sentimentele de 
stimă și înaltă prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu. strălucită 
personalitate a vieții noastre poli
tice, reputat om de știință al lumii 
contemporane, pentru întreaga ac
tivitate pusă în slujba propășirii 
patriei, pentru contribuția deosebită 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, pentru ri
dicarea României pe trepte tot mai 
înalte de progres și prosperitate.

Folosim acest minunat prilej 
pentru a da o nouă expresie 
sentimentelor de aleasă prețuire și 
nemărginită dragoste pe care le 
nutresc toți cei ce trăiesc și mun
cesc in județul Dîmbovița față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, care vă 
dedicați cu dăruire și abnegație 
întreaga putere de muncă, elanul 
revoluționar, excepționala capacitate 
creatoare înfăptuirii idealurilor no
bile ale propășirii patriei și fericirii 
poporului — se relevă în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Ne angajăm să nu precupețim nici 
un efort și,. însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu, oamenii 
muncii din județul Dîmbovița, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, vor transpune în 
viață, cu înalt spirit de răspundere, 
sarcinile ce le revin din importanta 
dumneavoastră cuvîntare la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii, 
că vom acționa neabătut in lumina 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., aducîndu-ne, în acest fel, 
contribuția la înflorirea continuă a 

scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

In această istorică reînvestitură 
vedem cu toții valoarea actului de 
voință și opțiune a întregii națiuni, 
izvorît din dragostea și recunoștința, 
prețuirea și respectul pe care toți 
cetățenii scumpei noastre patrii le 
nutresc față de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului, genial 
strateg revoluționar, ctitor fără sea
măn al unui ev de neîntrecut dina
mism constructiv și avînt creator, 
luptător dîrz și neînfricat pentru in
staurarea unui climat de pace și în
țelegere între toate națiunile lumii 
— se spune în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN DOLJ 
AL P.C.R.

Ne angajăm solemn, și cu acest 
fericit prilej, că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom acționa cu 
energie sporită, strîns uniți în jurul 
partidului nostru comunist, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale ’Congresului al XIII-lea 
al partidului, a mobilizatoarelor 
obiective ale actualului cincinal, a 
sarcinilor reieșite din documentele 
actualului Congres , al oamenilor 
muncii, înscriind în cartea de aur a 
României socialiste noi și semnifica

tive izbînzi pe toate fronturile mun
cii pașnice, unite a întregului nostru 
partid și popor.

împreună cu întregul popor, locui
torii județului Iași trăiesc cu vie 
emoție și deplină satisfacție momen
tul solemn al realegerii dumnea
voastră de către supremul for al 
democrației muncitorești revoluțio
nare — Congresul al III-lea al oa
menilor muncii — în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și vă roagă, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai calde felicitări, urindu-vă, din 
adîncul inimilor, multă sănătate, fe
ricire și putere de muncă pentru 
strălucirea și măreția națiunii noas
tre Socialiste — se subliniază în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Alăturîndu-ne glasul inimilor și al 
conștiinței acestei opțiuni istorice a 
întregii patrii de a vă avea în frun
tea Consiliului Național al Oameni
lor Muncii pe dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent gînditor 
revoluționar, strălucit exponent al 
virtuților și vocației creatoare ale 
poporului român, genial ctitor al 
României moderne, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, luptător neobosit pentru 
făurirea unei lumi a păcii și drep
tății pe planeta noastră, ne angajăm 
solemn, să transpunem neabătut în 
viată istoricele hotâriri ale Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, ale celui de-al III-lea 
forum al democrației noastre mun
citorești revoluționare.

Bilanțul strălucitelor realizări pe 
care le-a obținut poporul nostru în 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului — 
perioadă de glorie, intrată definitiv 
în istorie, in conștiința națiunii, 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu" — 
demonstrează elocvent caracterul 
profund științific al politicii parti
dului nostru, contribuția dumnea
voastră de profundă originalitate și 
cutezanță novatoare pe care ați 
adus-o și o aduceți, cu inegalabil 
patos și dăruire patriotică, la pro
gresul economico-social multilateral 
al patriei, la dezvoltarea intensivă, 
pe baza celor mai înalte cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice, a eco
nomiei românești, la cauza indepen
dentei patriei, a socialismului, și 
păcii în lume — se subliniază in te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R.

Dînd glas, din adîncul inimilor 
noastre, bucuriei nemărginite a ma
ramureșenilor pentru actul istoric 
de reînvestire. de către marele fo
rum al clasei noastre muncitoare, a 
dumneavoastră, mult iubite și stima

te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii — expresie a voinței unanime 
a întregului nostru partid și popor, 
garanția sigură a înfăptuirii, cu suc
ces a grandiosului program de dez
voltare economico-socială a patriei — 
ne angajăm solemn că vom acționa 
cu înaltă conștiință patriotică pen
tru a înfăptui întocmai hotărîrile 
adoptate de cel de-al III-lea Con
gres al oamenilor muncii, pentru a 
ne spori contribuția Ia înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

în aceste momente de mare bucu
rie și satisfacție, de nemărginită 
mîndrie patriotică, gindurile și sen
timentele noastre pătrunse de 
nețărmurită dragoste și prețuire se 
îndreaptă către dumneavoastră, 
marele conducător al partidului și 
statului, cel mai iubit fiu al nați
unii, erou între eroii neamului, emi
nent militant comunist și patriot 
înflăcărat, strateg vizionar al pro
gresului neîntrerupt al țării, genial 
ctitor al României socialiste mo
derne — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R.

Vă sîntem profund .recunoscători 
pentru uriașa dumneavoastră contri
buție la elaborarea și înfăptuirea 

mărețelor obiective ale construcției 
societății socialiste multilateral dez
voltate și ale înaintării României 
spre comunism, pentru activitatea 
neobosită consacrată întăririi păcii 
și securității internaționale, realiză
rii dezarmării, făuririi unei lumi 
fără arme și fără războaie, care să 
asigure dezvoltarea pașnică a tu
turor popoarelor.

Aducem, de asemenea, un cald 
omagiu tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent militant politic și om de știință 
de amplu prestigiu internațional, 
pentru contribuția deosebită adusă 
la elaborarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare impetuoasă a 
patriei, la înflorirea puternică a ști
inței, culturii și învățămîntului in 
țara noastră.

în telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se subliniază : Expri- 
mînd cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire pfe care, alături de 
întregul popor, oamenii de știință, 
toți cei ce muncesc pe tărimul cer
cetării științifice, dezvoltării tehno
logice și introducerii progresului teh
nic în patria noastră vi le nutresc, 
dînd glas profundei noastre recu
noștințe pentru tot ceea ce faceți 
spre binele și gloria României socia
liste, vă rugăm să primiți cele mai 
calde feljcitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Sub conducerea președintelui Co
mitetului Național Român „Oamenii 
dfe ■ Știință și Pacea", tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, c^j ce muncesc pe tărî- 
mul științei și învățămîntului în pa- 
țria noastră vor desfășura energice 
acțiuni de promovare pe plan inter
național a strălucitei dumneavoastră 
inițiative, cu mindria de a reprezenta 
în fața întregii lumi științifice o po
litică profund constructivă și uma
nistă, însăși alternativa politică a 
viitorului, proiectată în România de 
ilustrul ei conducător, a cărui vastă 
activitate in apărarea păcii se bucură 
de omagiul și prețuirea întregii 
omeniri progresiste.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. se arată : Ne bucurăm din 
inimă că putem folosi și acest prilej 
pentru a da glas adeziunii depline 
a tuturor oamenilor muncii din 
Prahova, alături de întregul popor, 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
ctitor sînteți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, promotor al unei noi 

ordini economice internaționale, 
luptător neobosit pentru pace și în
țelegere între popoare. pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună pe 
planeta noastră.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de 
întregul popor, oamenii muncii din 
județul Prahova vor depune șl in 
viitor eforturi sporite pentru ridi
carea la un nivel calitativ superior 
a întregii activități economice, pen
tru realizarea în cit mai bune con
diții a hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Exprimăm și cu acest prilej totala 
noastră adeziune la ideile, orientă
rile și îndemnurile luminoase cu
prinse în magistrala cuvîntare pe 
care ați rostit-o în plenul înaltului 
forum muncitoresc care a făcut o 
amplă analiză a remarcabilelor rea
lizări dobindite de țara noastră în 
perioada 1981—1985, a direcțiilor 
principale de ■ acțiune pentru înfăp
tuirea obiectivelor actualului cinci
nal, pentru ridicarea la nivel supe- 

'rior a întregii activități economico- 
sociale, a căilor privind creșterea 
rolului consiliului oamenilor muncii, 
dezvoltarea democrației muncitorești 
revoluționare, constituindu-se astfel 
intr-un amplu, însuflețitor și mobi
lizator program de acțiune al clasei 
muncitoare, al întregului popor — se 
subliniază în telegrama adresată ’de 
COMITETUL JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.C.R.

In^ceste momente de măreție isto
rică, de nouă și puternică afirmare â 
încrederii nețărmurite în viitorul tot 
mai luminos al patriei noastre socia
liste, oamenii muncii sătmăreni din 
toate sectoarele de activitate vă asigu
ră solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că își 
vor spori eforturile creatoare pentru 
a se situa la înălțimea exigențelor 
formulate de dumneavoastră la înal
tul forum al celor ce muncesc, 
asigurînd astfel înfăptuirea exem
plară a importantelor sarcini ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Animați de profunde sentimente 
de stimă, admirație, și recunoștință 
pentru tot ce ați făcut și faceți pen
tru înflorirea continuă a patriei 
noastre, ne exprimăm profunda 
bucurie și nețărmurita noastră min- 
drie patriotică cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al. 
Oămdhilo'r Mtîncîî. Acest act" politic 
cu profunde semnificații reprezință 
garanția deplină a îndeplinirii și în 
această etapă, calitativ superioară, 
a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
a înfăptuirii, neabătute a-întregii 
politici interne și internaționale a 
partidului și statului nostru de edi
ficare a unei Românii moderne .— 
se spune în telegrama adresată de 
MINISTERUL INDUSTRIEI ELEC
TROTEHNICE.

Sarcinile date de dumneavoastră 
privind electronizarea, automatizarea 
și robotizarea industriei românești 
reprezintă pentru noi un nou imbold 
în a nu ne precupeți nici un efort 
pentru aducerea lor la îndeplinire 
si ridicarea tehnicii românești pe 
cele mai înalte culmi.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R. se spune : Asemenea între
gului partid și popor, noi, sălăjenii, 
vedem în realegerea dumneavoastră 
in fruntea celui mai reprezentativ și 
democratic organism al clasei noas
tre muncitoare expresia sentimente
lor de recunoștință a națiunii noas
tre față de toț ce ați făcut și faceți 
pentru fericirea' de azi și de mîine 
a poporului român și a înaltei noas
tre prețuiri pentru înțelepciunea și 
clarviziunea, realismul, cutezanța 
revoluționară și fermitatea cu care 
imprimați vieții noastre economice 
și sociale un curs ascendent, dina
mic și mobilizator.

Ne. reafirmăm, în fața dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, angaja
mentul solemn de a înfăptui neabă
tut hotărîrile Congresului .al III-lea 
al oamenilor muncii, indicațiile și 
îndemnurile pe care ni le-ați adre
sat permanent, cu generoasă încre
dere, de a munci cu abnegație și 
devotament, cu statornică pasiune 
revoluționară, pentru a ne aduce o 
contribuție tot mai importantă în 
vasta operă constructivă a patriei, 
pentru creșterea continuă a rolu
lui consiliilor oamenilor muncii în 
toate sferele vieții economico-sociale, 
pentru afirmarea capacității crea
toare a tuturor oamenilor muncii.

Exprimăm, și cu acest prilej, ad
mirația și deplina adeziune față de 
excepționala dumneavoastră activi
tate dedicată asigurării păcii pe pla
neta noastră, înalta consecvență cu 
care militați pentru ca numele și 
prestigiul dumneavoastră și al 
României socialiste să fie indisolu
bil legate de lupta pentru pace, 
pentru eliberarea lumii de coșmarul 
războiului, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră 
— se subliniază în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

Strîns uniți în jurul gloriosu
lui nostru partid, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face to
tul pentru mobilizarea exemplară a 
tuturor energiilor creatoare, a între
gului potențial uman și material al 
județului, pentru ca aportul oame
nilor muncii din această străveche 
vatră de cultură și civilizație româ
nească la dezvoltarea multilaterală 
a patriei să fie demn de străluci
toarele izbînzi și împliniri ale aces
tui minunat ev socialist pe care-1 
trăim, pe măsura minunatelor idea
luri de făurire a socialismului și co
munismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
AL P.C.R. se relevă : Cu legitimă 
mîndrie și profunde sentimente pa
triotice, comuniștii, toți oamenți 

muncii din județul Teleorman au 
luat cunoștință despre realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prin voința unanimă a întregii clase 
muncitoare, a întregului popor, in 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, chezășie certă a amplificării suc
ceselor de pină acum, a transpunerii 
în viață a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a obiectivelor 
și sarcinilor adoptate de forumul de
mocrației muncitorești revoluționare.

Exprimindu-ne adeziunea totală la 
politica internă și externă a parti
dului și a statului nostru, vă în
credințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, urmind pildui
torul și insuflețitorul dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată a inte
reselor poporului, vom acționa cu 
fermitate revoluționară pentru trans
punerea în viață a obiectivelor Con
gresului al XIII-lea, a hotăririlor 
adoptate de Congresul al III-lea al 
oamenilor muncii, aducindu-ne ast
fel contribuția la înfăptuirea lumi
nosului program de înflorire multi
laterală a patriei.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. se subliniază : Intr-o deplină 
unitate de crez și voință, asemenea 
întregului partid și popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din eco
nomia județului Timiș au luat c.u-; 
noștință, cu vibrantă 'mîndrie și 
aleasă satisfacție, de realegerea 
dumneavoastră, de către marele fo
rum al democrației noastre munci
torești revoluționare. în înalta func
ție de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, act po
litic cu profunde semnificații, ilus- 
trind dragostea și admirația cu 
care vă înconjoară clasa muncitoa
re, întreaga noastră națiune.

Folosim acest prilej spre a adresa 
pel mai vibrant omagiu și res
pectuoasa noastră recunoștință to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, personalitate de 
seamă a vieții noastre politice și 
sociâl-științifice, care și-a adus și 
își aduce o importantă contribuție la 
elaborarea și realizarea programelor 
de dezvoltare generală a patriei, la 
politica de prietenie și colaborare 
între toate țările lumii.

Adresindu-vă cele mal calde șt 
respectuoase felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră in Înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, vă 
urăm din toată inima multă sănă
tate și viață îndelungată, neosteițită 
putere de muncă, să fiți pe mai de
parte. călăuza noastră dreaptă și.',.în
țeleaptă spre noț'și minunate izbînzi 
pe calea propășirii, în libertate și 
demnitate, a patriei dragi. România 
socialistă.

Cu profundă vibrație patriotică am 
întimpinat, laolaltă cu întregul 
popor, hotărîrea marelui forum al 
democrației muncitorești revoluțio
nare de a vă alege în unanimitate, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, in 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, această hotărire izvorîtă din vo
ința unanimă a clasei noastre mun
ci tuare, a întregii națiuni consti
tuind garanția sigură a îndeplinirii 
neabătute a politicii partidului și 
statului nostru de înălțare a patriei 
pe cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație — se relevă în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VlLCEA AL P.C.R.

Bucurindu-ne de îndrumarea dum
neavoastră permanentă, a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, personalitate marcantă a vieții 
politice și științifice naționale și in
ternaționale, sîntem convinși că vom 
reuși să mobilizăm întreaga capaci
tate de muncă și creație a județului 
în opera de ridicare a meleagurilor 
noastre, asemenea întregii țări, pe 
noi culmi de progres și civilizație.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
COMITETUL DE STAT AL PLA
NIFICĂRII își exprimă marea 
bucurie și deplina satisfacție cu pri
lejul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, chezășie a înaintării ferme a 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație socialistă.

Mulțumindu-vă cu căldură pentru 
grija cu care ne înconjurați perma
nent, pentru . indicațiile prețioase 
date zi de zi, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne organizăm munca astfel încît 
să sprijinim unitățile economice 
pentru aplicarea măsurilor stabilite 
privind perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de produc
ție, să urmărim atît în procesul 
elaborării planurilor anuale, cit și a 
execuției acestora încadrarea strictă 
în normativele economico-financiare 
stabilite, să contribuim cu întreaga 
noastră putere de muncă la înche
ierea cu rezultate cît mai bune a 
planului pe 1986 și înfăptuirea inte
grală a prevederilor actualului cin
cinal, la transpunerea întocmai în 
viață a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea, a politicii In
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se- subliniază : în atmosfera 
înălțătoare, de adîncă vibrație pa
triotică. ce luminează conștiința vie,, 
revoluționară, a întregii noastre na
țiuni, comuniștii, toți Oamenii muncii, 
de ’ pe străbunele ‘ șl înfloritoarele 
meleaguri ale Vrancei au primit cu 
nemărginită bucurie, cu sentimente 
de profundă dragoste, stimă si pre
țuire realegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al ' Oamenilor 
Muncii.

Pe deplin încrezători în viitorul 
comunist al patriei, ne reafirmăm 
profunda recunoștință pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți pentru binele, 
prosperitatea și fericirea poporului, 
întreaga adeziune la politica internă 
și internațională, al cărei strălucit 
arhitect și promotor neobosit sînteți 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.
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A POPORULUI IN JURUL PARTIDULUI(Urmare din pag. I)
autentic dacă nu s-ar fi asigurat 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
județelor tării, dacă nu s-ar fi 
realizat imensul salt în nivelul de 
dezvoltare culturală al oamenilor, 
de neconceput fără puternica 
ascensiune a industriei, a învăță- 
mîntului, a culturii noastre socia
liste.

Așa cum ar fi greu să ne în
chipuim functionarea efectivă a 
democrației fără marile prefaceri 
care au avut loc in structura so
cială și de clasă a societății româ
nești, prefaceri puternic evidenția
te în recenta cuvintare, sau în 
absența procesului de omogenizare 
socială înfăptuit în principal prin 
ridicarea generală a nivelului de 
trai, a orizontului de cultură al 
oamenilor. Intr-o epocă de puter
nic triumf al cunoașterii, satisface
rea acestor condiții reprezintă ce
rințe de prim ordin ale vieții de
mocratice, care presupune egalita
te și dreptate, condiții asemănătoa
re de viață, șanse egale etc.

Regîndirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ă tuturor aces
tor laturi ■■ șt- componente Intr-o 
viziune unitară, alături de crearea, 
la inițiativa și sub conducerea sa 
nemijlocită, a unui sistem de or
ganisme democratice proprii, în
dreptățește afirmația că secretarul 
general al partidului este arhitec
tul, adevăratul ctitor al democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare, promotorul neobosit al per
fecționării ei necontenite, cores
punzător cerințelor fiecărei etape 
de construcție socialistă.

După cum se știe, epoca inaugu
rată de Congresul al IX-lea, cind 
în fruntea partidului a fost ales 
cel mai iubit fiu al națiunii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, este o 
epocă de mari realizări pe toate 
planurile construcției socialiste, de 
izbinzi istorice fără precedent, o 
epocă de măreț tumult revoluțio
nar. Noua strategie de dezvoltare 
a țării, fundamentată cu contribu
ția hotăritoare a tovarășului 
Nicqlae Ceaușescu, a condus in cei 
peste 20 de ani de nouă istorie a 
patriei la transformări economico- 
sOciale fără precedent, care au 
schimbat coftiplet înfățișarea ora
șelor și satelor țârii.

Așa cum se sublinia in ma
gistralele cuvîntâri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
IÎI-lea Congres ai oamenilor mun
cii, acum pășim intr-o nouă etapă 
de dezvoltare. Obiectivul strategic 
al acestei noi și hotăritoare etape 
11 constituie trecerea României de 
la stadiul de tară socialistă in curs 
de dezvoltare la cel de tară mediu 
dezvoltată, iar în perspectiva anilor 
2000 la stadiul de tară socialistă 
multilateral dezvoltată, în care se 
vor manifesta cu tot mai multă 
putere principiile comuniste de 
muncă, de repartiție, de viată, de 
etică și echitate revoluționară. în
făptuirea acestui măreț obiectiv im
pune ample transformări calitative 
in toate domeniile de activitate, 
prefaceri revoluționare fn organi
zarea și conducerea întregii acti
vități economico-sociale, aplicarea 
neabătută a cuceririlor științei și 
tehnicii, angajarea tuturor forțelor 
constructive ale națiunii în direcția

22,00 închiderea programului

7

DOLJ
Maximă atenție respectării graficelor

de recoltare a
în județul Dolj au fost stabilite 

măsuri operative specifice pentru 
recoltarea fiecărei culturi In parte, 
în timp scurt, floarea-soarelui a fost 
strinsă de pe mai bine de 80 la sută 
din suprafață, porumbul — de pe 36 
la sută, soia — de pe 11 la sută, iar 
recoltarea sfeclei de zahăr a dema
rat cu forțe sporite. Raidul între
prins în aceste zile privind • modul 
cum se desfășoară livrarea sfeclei 
de zahăr a început, după cum e și 
firesc, de la una din întreprinderile 
prelucrătoare din județ, mai exact 
de la întreprinderea de industriali
zare a sfeclei de zahăr Podari.

Cum se derulează activitatea de 
prelucrare ? — a fost prima între
bare pe care am adresat-o ingineru
lui Constantin lonițoiu, directorul 
întreprinderii, „Am început fabrica
rea zahărului — ne spune interlocu
torul. Stocul de sfeclă existent în fa
brică este de 2 400 tone, iar în baze 
— de 1 430 tone. Pentru a lucra din 
plin ne sînt necesare minimum 
2 300—2 800 tone sfeclă de zahăr, can
titate care trebuie asigurată opera
tiv. Or, graficele de livrare nu sînt 
respectate". De ce întîrzie recoltarea 
și livrarea sfeclei de zahăr. Una 
din cauze constă în aceea că 
nu toate unitățile cultivatoare res
pectă graficele stabilite și indi
cațiile comandamentului județean, 
conform cărora, pentru economi
sirea carburanților, întreaga can
titate de sfeclă de zahăr recoltată să 
fie depozitată in baze sau la căpătui 
tarlalelor in grămezi mari, de unde 
să fie transportată, prin grija între
prinderii prelucrătoare, cu mașini de 
la I.T.A. Un argument : ne aflam în 
biroul directorului- adjunct al între
prinderii, cînd președintele ' C.A.P. 
Coțofenil din Dos a anunțat telefo
nic că întrerupe recoltarea sfeclei 
întrucit fabrica de zahăr refuză să 
ridice sfecla. Ne deplasăm la fată 

“locului:•Aia; beste'100 tofid rădăcini' 
de sfeclă de zahăr, depozitate in 
grămezi mici de 100—200 kg, zăceau 
pe cimp de o săptămînă, ce-i drept, 
acoperite cu colete. „N-avem forță 
de muncă și nici mijloace de trans
port pentru a o depozita, conform 
indicațiilor, la capătul tarlalei" — ne 
justifică Iosif Sandu, inginerul-șef 
al cooperativei. „De cită forță de 
muncă și de cite mijloace de trans
port dispune cooperativa ?“. „Avem 
300 cooperatori, un autocamion, un 
cuplu de remorci și 41 atelaje, dar 
toate sint concentrate la recoltarea 
porumbului, cultură prioritară in 
aceste zile" — vine răspunsul.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Birca constatăm o altă 

modernizării economiei, ridicării 
eficientei și competitivității sale.

O importantă mereu mai mare 
in realizarea acestor istorice obiec
tive are afirmarea plenară. în 
toate domeniile de activitate, ă 
spiritului revoluționar, manifesta
rea unui nou spirit de muncă și 
luptă revoluționară, a conștiinței 
militante, a atitudinii intransigente 
față de lipsuri, a hotăririi de a 
asigura mersul inainte al societă
ții. într-o epocă de puternic triumf 
al cunoașterii, in care noul devine 
element obișnuit al existentei, iar 
ritmul schimbărilor se accelerează 
continuu, a fi revoluționar în
seamnă deopotrivă competentă, 
pregătire, dar și dăruire, abnegație, 
slujirea devotată a idealului so
cialist, valorificarea imensului po
tential de progres al științei con
temporane în efortul de a face 
ca visul de aur al omenirii, comu
nismul, să triumfe. Avînd un con
ținut complex, îmbinînd dimen
siuni profesionale, politice. mo
rale, umane, spiritul revoluționar 
trebuie să devină tot mai mult 
o trăsătură definitorie a omului 
nou, o adevărată forță motrice a 
progresului. în etapa actuală.

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea înal
tului for democratic al oamenilor 
muncii reprezintă o garanție a 
continuității procesului de dezvol
tare, O Chezășie ca, sub conducerea 
înțeleaptă a secretarului general 
al -partidului, președintele Repu
blicii, a revoluționarului -care și-a 
făcut din dezvoltarea tării țelul 
suprem al vieții sale, tot ceea ce 
ne propunem astăzi va fi realizat 
întocmai, că România va păși pe 
treptele de progres și civilizație, 
așa cum sînt ele prefigurate în 
Programul partidului. în documen
tele celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.

„Hotărirea noastră unanimă — 
se subliniază în Hotărirea Congre
sului al III-lea al oamenilor rpun- 
cii — de a-1 avea pe mai departe 
în fruntea acestui inalt și repre
zentativ organism al democrației 
muncitorești revoluționare pe cel 
mai iubit fiu al clasei muncitoare, 
strălucitul conducător de partid și 
de țară, incercatul militant revo
luționar și patriot înflăcărat, 
ctitorul României moderne, Eroul 
intre eroii neamului, luptătorul 
neobosit pentru pace, pentru o 
lume mal bună șl mai dreap
tă pe planeta noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie pen
tru noi toți increderea deplină in 
înfăptuirea cu succes, intr-o strîn- 
să unitate in jurul partidului, al 
secretarului său general, a minu
natelor planuri și programe de 
dezvoltare economfco-socială a 
patriei, de bunăstare și fericire a 
tuturor celor ce muncesc, a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului, întărirea continuă a 
independenței și suveranității na
ționale a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România",

Votul unanim privind realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii este. în același 
timp, un vot dat pentru demo
crație. pentru adîncirea și perfec
tionarea procesului de conducere 
a țării de către popor. Este o cu
cerire prestigioasă a anilor care

sfeclei de zahăr
optică în ce privește stringerea 
sfeclei de zahăr, cultură căreia i se 
acordă aceeași prioritate ca și altor 
culturi de sezon. Aici, în tbate cele 
7 cooperative agricole se lucra cu 
forțe sporite la recoltarea sfeclei de 
zahăr. „Sfecla a ajuns la maturitate 
tehnologică, așa că nu e timp de aș
teptat. Zilnic am planificat cîte o 
fermă de la fiecare cooperativă Ia 
strinsul sfeclei de zahăr, unde par
ticipă și oameni ai muncii de la 
unitățile de pe raza comunei, sfeclă 
pe care o transportăm cu atelajele 
la capătul tarlalelor și de aici, cu 
mijloace auto, in baze" — ne spu
ne Gheorghe Nănuț, organizatorul 
de partid al consiliului agroindus
trial. La baza cooperativei agricole 
Dunăreni erau la încărcat două 
șini de cîte 22 tone fiecare, dar 
posibilitate de basculare, fapt 
duce la prelungirea duratei la des
cărcare. „Am așteptat în fabrică o 
oră pînă am descărcat primul trans
port, deși nu am avut în față decit 
o mașină" — ne spune șoferul Ion 
Dragomir. Iată de ce ar fi indicat 
ca I.T.A. Dolj — care asigură de 
altfel capacitatea de transport soli

ma- 
fără 

ce

COVASNA
Transportul cartofilor — în același ritm 

cu recoltarea * *

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ioneștii — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Rur — 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Romeo și 
Julieta la Mizil — 19,30
0 Ansartiblul artistic „Rapsodia 
Română*4 (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
0 Teatrul „Țăndărică** (15 23 77, la 
Școala generală 166 Crîngași : Dana 
și Leul — 19
0 Circul București (10 41 95) : Spec
tacol extraordinar susținut de Circul 
chinezesc — 19

Județul Covasna se numără prin
tre cele mai mari producătoare de 
cartofi din țară, fapt pentru care 
acestei culturi i se acordă o aten
ție deosebită. Din cele aproape 
12 000 de hectare cultivate cu car
tofi pe ansamblul județului, 4 160 
hectare revin consiliului agroindus
trial Cernat, iar cooperativei cu 
același nume —-880 de hectare, uni
tate considerată ca una din cele mai 
mari producătoare de cartofi din 
țară. împreună cu inginerul Elvin 
Drăgan. directorul adjunct al direc
ției agricole județene, urmărim cum 
se desfășoară recoltarea cartofilor 
în cîteva unități 
agroindustrial.

De la început 
faptul că, pe 

din acest consiliu
trebuie subliniat 

baza programului 
aprobat de comitetul județean pri
vind desfășurarea campaniei agri
cole de toamnă, au fost stabilite, pe 
fiecare unitate agricolă, ritmurile 
zilnice la recoltarea cartofilor și 
transportul producției din cimp la 
bazele de preluare sau în silozurile 
proprii. Faptul că la începutul lunii

au trecut de la Congresul al 
IX-lea de a fi demonstrat că de
mocrația nu este o cerință facul
tativă a noii orinduiri, ei cadrul 
ei firesc de manifestare. La Ini
țiativa și sub nemijlocita conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a instituit un vast sistem de 
conducere a societății de către 
popor, O autentică democrație 
muncitorească revoluționară. Ata
șamentul profund al secretarului 
general al partidului la valorile 
democrației noastre socialiste este 
elocvent ilustrat de regîndirea. în
tr-o viziune unitară, a întregului 
nostru sistem politic din perspec
tiva și în lumina cerințelor unei 
vieți democratice reale. Astfel, 
partidul a fost conceput drept 
centrul vital al societății, aflrmîn- 
du-și rolul de forță politică con
ducătoare a societății într-un per
manent dialog cu poporul ; creș
terea rolului și funcțiilor statului 
în planificarea și Conducerea uni
tară a întregii activități economice 
âre loc concomitent cu integrarea 
tot mai profundă a statului în so
cietate, prin democratizarea vieții 
de stat, prin diversificarea forme
lor de dialog Cu oamenii muncii. 
La toate nivelurile activității 
economico-sociale au fost insti
tuite organisme colective de con
ducere, învestite cu răspunderea 
organizării și- conducerii nemijlo
cite a activității respective, a per
fecționării sale corespunzător exi
gențelor actuale. Sistemul cuprin
zător al democrației muncitorești 
revoluționare edificat în acești ani 
— a cărui elocventă expresie au 
pus-o puternic în lumină lucrările 
înaltului forum muncitoresc re
cent încheiat — constituie o im
presionantă mărturie a preocupării 
statornice a secretarului general al 
partidului de a transforma uma
nismul nou într-o adevărată stra
tegie a conducerii conștiente a 
societății, de a valorifica poten
țialul de creație al poporului în 
măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României,

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu formulează noi 
exigente în fata sistemului demo
crației noastre socialiste, a orga
nismelor colective de conducere a 
activității economico-sociale. care 
privesc perfectionarea stilului și 
metodelor de conducere, cuprin
derea și solutionarea, într-o viziu
ne unitară, a tuturor problemelor, 
pentru a crea stabilitate si per
spectivă activității, creșterea preo
cupării pentru calitatea și efi
ciența muncii. în acest context, 
se ciesprinde cu deosebire necesi
tatea aplicării consecvente In viață 
a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii așa cum au fost ele 
definite de secretarul general al 
partidului, principii care Situează 
in prim planul atenției cerință de 
a desfășura o activitate rentabilă, 
de a-și autofinanța propria dezvol
tare. Democrația noastră: revolu
ționară, așa cum este ea definită 
de secretarul general, implică răs
punderea de a gospodări cu maxi
mă grijă fondurile pe care socie
tatea ni le pune la dispoziție, de 
a valorifica potențialul de progres 
al științei și tehnicii contempora
ne, de a-1 utiliza în vederea dez
voltării economiei noastre.

citată de fabrica de zahăr — să re
partizeze pentru transportul sfeclei 
basculante cu remorci de cite 4 sau 
8 tone.

Raidul întreprins împreună cu in
ginerul Mihai Dinu, director adjunct 
al fabricii de zahăr Podari, a re
liefat și alte aspecte a căror soluțio
nare operativă ar conduce la mai 
buna aprovizionare cu materie pri
mă a celor două unități de indus
trializare a sfeclei de zahăr din ju
deț. Mai întîi se impune impulsiona
rea ritmului transportului sfeclei de 
zahăr din bazele întreprinderilor. 
Numai în cele 14 baze ale fabricii de 
la Podari existau, la sfîrșitul săp- 
tămînii, aproape 1 800 tone sfeclă de 
zahăr. Conform contractelor înche
iate cu Regionala C.F.R. Craiova, 
fabrica de la Podari trebuie să ur
genteze și transportul vagonabil al 
sfeclei de zahăr. Or, in gările Afu
mați și Portărești se aflau aproa
pe 300 tone sfeclă de zahăr. Totoda
tă, se impune respectarea graficelor 
de recoltare a Sfeclei, îndeosebi 
unităților cultivatoare din 
unice Segarcea și Bechet, 
mari suprafețe ocupate cu 
zahăr ; mijloacele auto să 
conform programului, cel puțin două 
transporturi pe zi, astfel Incit, o dată 
pornite, fabricile de zahăr să i 
ducă lipsă de materie primă.

Nicolae BĂBĂLAU 
corespondentul „Scinteii"

a 
consiliile 
care au 
sfeclă de 
realizeze.

nu

septembrie s-a recoltat mai mult de 
jumătate din suprafața cultivată cu 
cartofi se datorează bunei organizări 
a muncii, mobilizării depline a tu
turor forțelor satului la executarea 
acestei importante lucrări.

Ajungem în cooperativa agricolă 
din Cernat. Deși este trecut de ora 
17, aici se lucrează din plin. Pe 

-cîmp,- îl întîlnlm pe tovarășul 
Nagyola Dezideriu, președintele uni
tății, care ne spune : „Astăzi au 
participat la lucru 2 000 de oameni. 
Peste 80 de atelaje proprii și 40 ale 
membrilor cooperatori, la care se 
adaugă mijloacele mecanice, tran- 
portă cartofii din cîmp. Astăzi, ca și 
în alte zile de lucru, am atins rit
mul stabilit la recoltare, adică 40 de 
hectare.

La întrebarea : Ce măsuri ați luat 
ca pierderile la recoltare să fie cît 
mai mici ?, ne răspunde Akos 
Baicsi, inginerul-șef al unității : 
„înainte de toate executăm a doua 
și chiar a treia recoltare, practic 
pînă cind In pămînt nu mai rămîne 
nici un cartof. Sintem absolut con- 
știenți de faptul că recoltarea fără

Așa cum se sublinia in cuvin- 
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, numai în cin
cinalul trecut s-a realizat un vo
lum de investiții de peste 1 148 
miliarde lei, fiind puse in func
țiune circa 2 500 de noi capacități 
de producție în toate județele 
țării. Numai la nivelul anului 
trecut, avuția națională se ridica 
la 4 000 miliarde lei, în care fon
durile fixe au reprezentat aproape 
3 000 miliarde lei. O uriașă masă 
de mijloace materiale create prin 
munca noastră și care. acum, se 
cer folosite în propriul nostru be
neficiu. Structurile democrației 
noastre — așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să 
se afirme ca forme optime de 
conducere și organizare, menite să 
asigure valorificarea plenară a 
impresionantei baze tehnico-ma- 
teriale de care dispunem, a marii 
capacități de muncă și creație a 
poporului. în spiritul aprecierilor 
secretarului general al partidului, 
putem spune că democrația noas
tră .socialistă trebuie să treacă în 
fiecare moment proba faptei. Vo
tul unanim dat de congres, expri- 
mînd voința întregului popor, 
pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea Con
siliului National al Oamenilor 
Muncii, constituie, prin profundele 
sale semnificații, și o elocventă 
expresie a angajării ferme a 
muncitorimii, a întregii noastre 
națiuni de a folosi activ și rodnic 
cadrul generos al democrației 
noastre socialiste pentru a înscrie 
noi și prestigioase realizări în 
cronica eroică a edificării noii 
orinduiri, a făuririi societății so
cialiste multilaterale și înaintării 
României spre comunism.

Corolarul politicii creatoare șl 
realiste promovate în anii inaugu
rați de Congresul al IX-lea al 
partidului este întărirea legăturilor 
dintre partid și popor, creșterea 
unității și coeziunii societății noas
tre în jurul partidului, al marelui 
și strălucitului său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Uni
tate ce-și trage seva din caracterul 
științific al politicii partidului, din 
conlucrarea strînsă dintre partid 
și mase.

Unit în Idealuri și mărețe fapte 
de muncă, poporul a obținut victo
riile prestigioase ce împodobesc 
epoca de mărețe realizări a ulti
melor două decenii. Unitatea este 
marea forță a națiunii noastre so
cialiste, istorică și memorabilă cu
cerire revoluționară a anilor so
cialiști al țării. Acum, cînd prin 
hotărîrile Congresului oamenilor 
muncii au fost adoptate programe 
de dezvoltare a tării In perspec
tiva anilor ’90 și 2000. supremul 
legămînt al întregului partid, al 
întregului popor este de a 
urma luminosul exemplu de 
Înflăcărat patriot și revoluționar 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
al marelui Erou al Patriei, pentru 
a îhscrie în anii ce vin pol șl 
prestigioase izbinzi In cronica eroi
cei epopei a construcției socialiste. 
In înfăptuirea exemplară a Pro
gramului partidului, a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, care vor 
înscrie România socialistă ne noi 
șt mărețe culmi de progres șl civi
lizație socialistă si comunistă.

pierderi este în interesul nostru, al 
economiei naționale. Vă dati seama 
dacă am lăsa în pămînt Ia fiecare 
metru pătrat un tubercul de 60—70 
de grame, pierderea la un hectar ar 
fi de 600—700 kg, iar la nivelul 
unității noastre — de 616 tone, ceea 
ce reprezintă necesarul de consum 
anual pentru mai mult de 5 000 de 
persoane. Avînd în vedere că stră
batem o perioadă deosebit de sece
toasă, cu temperaturi ridicate, pier
derile prin deshidratare, de ase
menea, pot fi însemnate, cam 20 
kg zilnic la tona de cartofi. De 
aceea am hotărît să mărim ritmul 
transportului, adică fiecare mijloc 
mecanic să facă zilnic cel puțin 4 
curse, iar atelajele — cel puțin două 
curse. Cu toate măsurile luate, avem

VASLUI
Ritmul culesului

Și în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste ale județului Vaslui se 
acționează de cîteva zile cu forțe 
umane și mecanice sporite, cu răs
pundere deosebită pentru stringerea 
grabnică și depozitarea neîntîrziată 
a recoltelor toamnei. Această grabă 
este determinată de faptul că po
rumbul a ajuns cu mult înainte de 
vreme la stadiul de recoltare și tre
buie evitată orice pierdere.

— Datorită mai bunei organizări 
a muncii — ne spune inginerul Va- 
sile Nucuță, director general al direc
ției agricole — pînă acum porumbul a 
fost strîns de pe 30 ia sută din cele 
81 882 hectare aflate în cultură. Se 
recoltează mecanic și manual, știu- 
leții se transportă în aceeași zi la 
bazele de recepție, cocenii se toacă 
și, în amestec cu alte resturi vegetale, 
se însilozează, completîndu-se baza 
furajeră. Așa se procedează în uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Fălciu. Murgeni, Huși, 
Crasna, Bîrlad și Dimitrie Cantemir, 
care au pînă în prezent și cele mai 
mari suprafețe recoltate.

Am urmărit timp de o zi cum se 
desfășoară culesul în unități agricole 
din consiliile agroindustriale Mur
geni, Fălciu. șl Huși. In toate unită
țile prin care am trecut — o bună or
ganizare a muncii, un interes deo
sebit și o masivă participare a coo
peratorilor la muncă. In sprijinul să
tenilor, numai în cele trei consilii 
agroindustriale, au venit peste 3 800 
de elevi din liceele vasluiene.

„în cele 5 cooperative agricole și 
două întreprinderi agricole de stat 
— ne spune Vasile Talmaciu, pre
ședintele C.U.A.S.C. Fălciu, lucrăm 
din plin la recoltat, atît mecanic, cît 
și manual. In lanurile de porumb se 
află peste 4 600 de culegători, ritmul 
lucrării intensifieîndu-se cu fiecare 
zi. La Fălciu, Vetrișoaia, Bereveni, 
participă la recoltat și multi alți oa-

Cronica zilei
în cadrul manifestărilor dedicate 

aniversării Zilei naționale a Republi
cii Socialiste Vietnam, luni a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, in cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de Călătorie din 
această țară și a fost vizionat un 
film documentar vietnamez.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Pham Duy Toan, 
ambasadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★

Luni dimineața, delegația militară 
coreeană, condusă de generalul de 
armată O Gik Riăl, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Co
reene, care a efectuat o vizită în țara 
noastră, a părăsit Capitala. La ple
care, pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
coreeni au fost salutați de general- 
locotenent Victor Stănculescu, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale, de generali și ofițeri supe
riori, Au fost prezenți Zo Iang Guk, 
ambasadorul R.P.D, Coreene la 
București, membri ai ambasadei.

Pe timpul cît s-au aflat în țara 
noastră, membrii delegației militare 
coreene au avut convorbiri la Minis
terul Apărării Naționale, au vizitat 
urtitJți șl instituții militare de Invă- 
țămint, obiective economice și turis
tice.

(Agerpres)

„GALA FILMULUI 
BULGAR"

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a Zilei naționale a R. P. Bul
garia, la cinematograful „Studio" 
din Capitală a avut loc, luni, „Gala 
filmului bulgar" cu lung metrajul 
artistic „Dragoste de copil".

Au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Asociației cineaștilor, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au participat, de asemenea. Todor 
Stoicev. ambasadorul Bulgariei la 
București și membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați în tara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
tv
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încă mari cantități de cartofi în gră
mezi pe cîmp, pe care, tot spre a 
preveni deshidratarea, le acoperim 
la sfîrșitul fiecărei zile de lucru cu 
vreji sau alte resturi vegetale".

Dacă la C.A.P. Cernat treburile 
merg bine, in vecinătatea acestei 
mari unități producătoare de car
tofi, la C.A.P. Dalnic și C.A.P. 
Moacșa, se simte nevoia accelerării 
ritmului recoltării. Aproape peste 
tot trebuie mărită viteza de 
transport, deoarece s-a creat un de
calaj mare între cantitățile recoltate 
care stau In grămezi, pe cimp, și 
cele transportate pentru depozitare.

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scinteii”

în creștere
meni ai muncii din asociații, coope
rativele de producție și achiziții, cei 
de la consiliile populare, poștă etc. 
Transportul il efectuăm cu autoca
mioane și remorci, dar și cu peste 
230 de atelaje. In acest fel am re
coltat pînă în prezent 28 la sută din 
cele 5 700 hectare, eliberăm terenul, 
iar in urmă intră tractoarele la arat".

Munca este bine organizată și în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Murgeni. Așa cum ne informează 
Aurel Negară, primarul comunei, aici 
au fost luate din timp măsuri, astfel 
incit recoltarea să se desfășoare re
pede, să se evite cu desăvirșire 
pierderile, iar transportul și livrarea 
recoltei la fondul de stat să se efec
tueze în aceeași zi. Aici, concomitent 
cu recoltarea mecanică, porumbul de 
?e mari suprafețe este cules manual.

n fermele Vădeni și Schineni, pe 
unele sole care trebuie însămîntate 
cu grîu, lanurile de porumb nu s-au 
copt uniform. De aceea s-a luat mă
sura de a se recolta pe parcele mai 
mici, diferențiat, in funcție de gra
dul de uscare. Recolta de pe parce
lele cu umiditate admisă a fost ope
rativ transportată în bază, iar cea 
de pe parcelele mai verzi a fost 
pusă la solarizat. „Extinzînd acest 
procedeu simplu, dar foarte eficient, 
în toate fermele cooperativelor agri
cole Blăgeștl, Cîrja și Suletea, am 
recoltat pînă acum porumbul de pe 
aproape 1 850 hectare din cele 6 000 
cite avem in cultură — ne spune 
Perlele Costea, președintele consiliu
lui. Cu toate acestea, rezultatele nu 
ne mulțumesc. Sînt unități agricole 
în care lucrarea ar putea să fie in
tensificată".

Si nu numai aici, adăugăm noi, 
ci și în alte unități.

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii"

TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

Seoretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la adunarea festivă prilejuită 
de încheierea activității Șantierului național al 

tinerelului de la Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participants la adunarea festivă prilejuită dc încheierea activității Șan
tierului național al tineretului de la Canalul Poarta Albă—Midia-Năvodari, 
exprimind gindurile și voința brigadierilor tării, tuturor tinerilor patriei, dau 
glas, din adincul inimilor, sentimentelor de profundă stimă și nețărmurită 
recunoștință, de dragoste fierbinte și aleasă prețuire pe care le nutresc față 
de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul înțelept și Încercat al partidului și poporului, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru triumful cauzei socialismului, păcii și colaborării în întreaga 
lume, care vă dedicați intreaga muncă și viață infăptuirii celor mai nobile 
aspirații ale poporului român, ridicării României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Desfășurindu-se in atmosfera insuflețitoare, de puternică angajare pa
triotică, revoluționară in care intregul nostru popor iși exprimă deplina ade
ziune față de istoricele hotăriri ale celui de-al III-lea Congres al oamenilor 
muncii, suprema satisfacție față de realegerea dumneavoastră în inalta func
ție de președinte al acestui forum al democrației muncitorești revoluționare, 
chezășie sigură a înaintării ferme a patriei pe coordonatele civilizației socia
liste și comuniste, manifestarea se constituie intr-un nou prilej de a vă adre
sa, in numele tinerilor țării, vii și alese mulțumiri pentru grija statornică pe 
care o acordați asigurării celor mai bune condiții de muncă, învățătură și 
viață tinerei generații, formării multilaterale șl educării sale comuniste, pa
triotice, revoluționare.

Adresăm, totodată, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, reputat om 
politic și savant de renume mondial, sentimente de aleasă stimă și respec
tuoasă considerație pentru contribuția de seamă adusă la elaborarea și reali
zarea istoricelor programe de înflorire multilaterală a patriei, pentru acti
vitatea prestigioasă, de largă recunoaștere internațională, pusă in slujba 
progresului neîntrerupt al științei și culturii naționale, pentru grija deosebită 
manifestată față de creșterea și educarea noilor generații tinere.

In acest moment sărbătoresc de analiză și bilanț, cei peste 7 500 de bri
gadieri care și-au desfășurat activitatea in perioada 1983—1986 la Șantierul 
național al tineretului de Ia Canalul Poarta Albă—Midia-Năvodari vă rapor
tează, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea sarci
nilor încredințate, concretizate în lucrări în valoare de peste 850 milioane 
lei, reprezentînd excavarea și transportarea a peste 8,2 milioane metri cubi 
pămînt și rocă, turnarea a 50 de mii metri cubi betoane, realizarea a peste 300 
mii de metri pătrați protecții de maluri, 4 km de diguri, precum și alte lu
crări de importanță majoră pentru finalizarea întregului obiectiv.

Vă raportăm, de asemenea, mult iubite și stimate "tovarășe secretar gene
ral, că, pe parcursul celor trei ani de activitate, in cadrul Șantierului național 
al tineretului a fost desfășurată o susținută muncă politico-educaiivă, ceea 
ce a contribuit Ia formarea tuturor brigadierilor ca adevărați constructori ai 
socialismului și comunismului, crescuți in cultul dragostei și respectului față 
de muncă, față de înaltele valori morale ale societății noastre socialiste.

Trăind intr-o țară liberă și independentă, profund atașată nobilelor idea
luri ale păcii și înțelegerii internaționale, ne exprimăm cu această ocazie, ală
turi de toți tinerii patriei, deplina adeziune la politica externă a partidului 
și statului nostru, al cărui strălucit făuritor și consecvent promotor sîntețl 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și susți
nem cu toată hotărirea noua dumneavoastră inițiativă dc a reduce armamen
tele, efectivele și cheltuielile militare, singura cale pentru înfăptuirea unei 
păci durabile pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că și In viitor vom 
fi mereu prezenți acolo unde țara ne va cere, că ne vom pune întreaga capa
citate de muncă și creație în slujba materializării cutezătoarelor proiecte ini
țiate de dumneavoastră, pentru înfăptuirea exemplară a programelor de dez
voltare economico-socială a patriei.

Ferm hotărîți să ducem mai departe glorioasele tradiții ale muncii pa
triotice, puternic mobilizați de minunatele perspective de dezvoltare a pa
triei, magistral prefigurate de documentele și hotărîrile celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, urmind neabătut luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață comunistă, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nțcolae Ceaușescu, să ducem mai departe nestinsa flacără a romantismului 

’» țcvoluțlpnar pe noi șantiere ale muncii pentru țară, să nu precupețim nici 
un efort pentru a da viață cutezătoarelor proiecte de înflorire a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă România.

Duminică, 7 septembrie a.c., a avut 
loc festivitatea de încheiere a acti
vității Șantierului național al tine
retului de la Canalul Poarta Albă- 
Midia-Năvodari.

A fost prezent și a luat cuvîntul 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului Central al U.T.C.

Au participat Mihai Marina, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R., Pavel 
Aron. ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, activiști de partid 
și de stat, ai U.T.C., foști și actuali 
brigadieri, numeroși tineri.

încheierea activității Șantierului 
național al tineretului de la Poarta 
Albă—Midia-Năvodari, eveniment cu 
profunde semnificații în viața ti
nerilor in salopetă albastră cu ecuson 
de brigadier, se înscrie ca o nouă și 
importantă contribuție a tinerilor 
patriei la înfăptuirea marilor obiec
tive ale dezvoltării economico-socia
le a tării, a cutezătoarelor proiecte 
de ridicare a României socialiste pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație.

Continuind valoroasele tradiții ale 
constructorilor Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, miile de tineri care 
s-au aflat in amfiteatrele muncii 
avîntate din cadrul acestui nou 
obiectiv, reprezentativ pentru cu
tezanța revoluționară și capacitatea 
creatoare a tineretului patriei, au 
efectuat un volum important de lu
crări — excavații, protecții de ma
luri, drenaje și alte activități — în 
valoare de peste 850 milioane lei.

cinema
• Căutătorii de aur : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 
14; 16; 19
• întunecare : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30
• Program de desene animate — 9; 

10,45; 12,30; 14,15; 16,15. Noi, cei din
linia Intîi — 18 : DOINA (16 35 38)
• Furtună în Pacific : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30
• Al patrulea gard, lingă debarca

der: PROGRESUL (23 94 10) — 15,30; 
17,30; 19,30
• Șapte băieți și o ștrengăriță: 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15 13,30; 
15,45; 18; 20
• Răpirea fecioarelor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30
• Milițianca : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Profetul, aurul și ardelenii îs 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Infernul din zgirie nori s LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Mari regizori. Mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Joe limonadă: BUZEȘTI (50 43 58)
— 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Bonner fiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;20, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Dispariția statuetei de Jad : ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Băiatul cu ricșa — 19,15, Lupii
mărilor — 15; 17 : POPULAR
(35 15 17)
• Al șaptelea cartuș : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

Canalul Poarta Albă—Midia-Nă
vodari, ce se desprinde de Ia kilome
trul 35 al Canalului Dunăre—Marea 
Neagră, grandioasă operă construc
tivă a poporului nostru, mărturia 
peste veacuri a măreției șl străluci
rii „Epocii Nicolae Ceaușescu", va 
asigura, prin darea lui în folosință, 
condiții pentru desfășurarea unul 
important trafic de mărfuri șl ma
teriale. precum și irigarea unor mari 
suprafețe agricole. La rindul lor, 
așezările de pe traseul noului canal. 
In lungime de aproape 30 km, vor 
cunoaște importante transformări 
economice și urbanistice.

La acest moment de bilanț, glo
durile și simțămintele participanți- 
lor la festivitate s-au îndreptat 
spre conducătorul iubit și stimat 
al partidului și statului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, miile de 
tineri dind expresie dragostei 
nețărmurite și recunoștinței fierbinți 
față de secretarul general al parti
dului pentru minunatele con
diții de muncă și viață, pregătire și 
afirmare multilaterală create, ho- 
tărîrii lot ferme de a duce mai 
departe glorioasele tradiții ale ro
mantismului revoluționar pe noile 
șantiere ale muncii pentru țară, 
contribuind astfel la realizarea isto
ricelor hotărîri stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R.

într-o atmosferă Insuflețitoare, de 
vibrantă și puternică angajare 
patriotică, revoluționară, partici
panții la adunarea festivă au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

• Cea mai îneîntătoare, cea mai
atrăgătoare: SALA MICA A PALA
TULUI — 17.15; 19,30, LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• ‘ Avertismentul : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12,15; 15,45; 19
• Imperiul contraatacă : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 15; 18
& Fiii „marii ursoaice**  : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
0 Jandarmul și, extratereștrii : LIRA 
(317171' — 15; 17,15; 19,30
0 Mexicanul Felipe Rivera : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30 
0 Zboară cocorii, Un cuib de nobili : 
FERENTARI (80 49 85) — 10,30; 14,30; 
18,30
• Salamandra : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Sînt timid, dar mă tratez: CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
0 Iubire fără soare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30

teatre

i
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Mesaje de peste hotare co prilejul 
marii sărbători naționale a României

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe secretar general.
Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a victoriei revoluției sociale șl na

ționale, antifasciste și antiimperialiste în România — 23 August — Îmi re
vine deosebita onoare, în numele Comitetului Central al S.W.A.P.O.. să vă 
transmit dumneavoastră, tovarășe secretar generai, și, prin dumneavoastră. 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, guvernului și poporului 
revoluționar al României, salutările și felicitările noastre frățești. S.W.A.P.O. 
și poporul luptător din Namibia dau o înaltă apreciere curajosului popor 
român care a înfrînt forțele fascismului și imperialismului și care constru
iește cu succes socialismul în România.

Vă rog să-mi permiteți să folosesc această ocazie ca, in numele mișcării 
noastre de eliberare, să vă exprim încă o dată mulțumirile și aprecierea 
noastră deosebită pentru sprijinul material, politic și diplomatic acordat po
porului namibian în suferință de către Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul României. ,

Comitetul Central al S.W.A.P.O. din Namibia folosește această ocazie 
pentru a vă reînnoi dumneavoastră, tovarășe secretar general, sentimentele 
•ale de înaltă considerație și stimă tovărășească.

Al dumneavoastră cu prietenie frățească,
SAM NUJOMA

Președintele S.W.A.P.O.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere mesajul de felicitări pe care ați binevoit 
să mi-1 adresați cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a revoluției congoleze.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire și de sănătate perso
nală, de prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

Sint încredințat că sub impulsul dumneavoastră legăturile de prietenie 
și cooperare existente intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în 
cadrul internaționalismului proletar și în interesul popoarelor noastre. 

Cu cea mal Înaltă și militantă considerație,
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele republicii, șeful guvernului

CU PRILEJUL CELEI DE-A 38 ANIVERSĂRI

A CREĂRII R.P.D. COREENE

Recepție la ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București, Zo Iăng 
Guk, a oferit o recepție.

Au participat tovarășul Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice-

prim-ministru al guvernului, mem
bri ai conducerii unor ministere, in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, activiști de partid și de 
stat, oameni de artă, știință și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

(Agerpres)

Sărbătoarea naționala 
a poporului bulgar prieten

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI ATANASOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Stimați tovarăși, •
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România, ăl poporului român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, pre
cum și tuturor oamenilor muncii bulgari un cald salut 
de prietenie șl sincere felicitări cu ocazia celei de-a 42-a 
aniversări a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria.

Actul revoluționar de la 9 Septembrie 1944 a creat con
diții pentru edificarea noii orînduiri în patria dumnea
voastră, pentru profunde transformări social-economice 
înnoitoare. Partidul și poporul nostru dau o înaltă apre
ciere realizărilor remarcabile pe care poporul bulgar, sub

conducerea partidului, le-a obținut in construcția socia
listă. în dezvoltarea economiei, științei șl culturii, în asi
gurarea bunăstării materiale și spirituale.

Ne exprimăm și cu acest prilej satisfacția deosebită 
pentru dezvoltarea relațiilor prietenești tradiționale din
tre țările, partidele si popoarele noastre și reafirmăm con
vingerea că aceste relații se vor dezvolta tot mai puter
nic in viitor, spre binele popoarelor român și bulgar, al 
cauzei socialismului, al păcii și colaborării in Balcani, iu 
Europa șl întreaga lume.

De ziua sărbătorii naționale vă dorim dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și oamenilor muncii bulgari, șă ob
țineți succese tot mai mari în înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al XIII-lea Congres ai Partidului Comunist Bul
gar, în edificarea societății socialiste dezvoltate.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare națională 
fi socială a Republiaii Socialiste România, am plăcerea să vă salut frățește 
pe dumneavoastră, partidul, guvernul și poporul român și să vă urez mari 
•uccese în lupta dumneavoastră eroică pentru creșterea forței socialismului 
și asigurarea unui nivel de viață din ce în ce mai ridicat poporului român.

Succesele obținute de România socialistă în toate sferele dezvoltării sale 
și ruptura definitivă — in această perioadă istorică — cu trecutul, subdez
voltarea și exploatarea burgheză constituie cu siguranță mîndrii legitime ale 
națiunii dumneavoastră și ale partidului conducător, prietenul Partid Co
munist Român.

Pe plan internațional, contribuția României șl a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu la lupta pentru pace, destindere și încetare a cursei Înarmărilor 
este remarcabilă și fără îndoială este o contribuție pe care popoarele o 
apreciază în mod deosebit. Rămînem atașați sprijinului permanent pe care 
11 acordați luptei forțelor democratice și populare din diverse continente, 
care aspiră la cîștigarea adevăratei și deplinei lor libertăți.

în acest context, noi. socialiștii chilieni, vă mulțumim pentru solidari
tatea dumneavoastră internațională cu cauza democratică a poporului din 
Chile.

Vă dorim mari victorii In lupta dumneavoastră și vă relnnolm prietenia 
noastră permanentă.

CLODOMIRO ALMEYDA
Secretar general 

al Partidului Socialist din Chile

Adunare
Da Clubul întreprinderii de țevi 

..Republica'4 din Capitală a avut loc, 
luni după-amiază, o adunare festi
vă consacrată celei de-a 38-a ani
versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R. si Asociația de prietenie ro- 
mâno-coreeană.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, activiști de partid și de 
stat, membri ai Asociației de priete
nie româno-coreeană. numeroși oa
meni ai muncii.

Au fost prezențl membri al Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Constantin Gio- 
gu, directorul întreprinderii, și Zo 
Iăng Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București. Vorbitorii au 
evocat lupta eroică a poporului co
reean împotriva asupririi străine, 
pentru eliberare socială si naționa-

festivă
lă, pentru crearea R.P.D. Coreene, 
stat al oamenilor muncii. Totodată, 
au fost evidențiate succesele obținute 
de oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană. sub conducerea Partidului 
Muncii, pentru edificarea societății 
socialiste, precum și lupta pentru 
realizarea aspirațiilor lor de reuni- 
ficare pașnică și independentă a 
tării.

Au fost subliniate relațiile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
existente Intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. dintre Republica Socialistă 
România și R.P.D. Coreeană, eviden- 
țiindu-se rolul fundamental pe care 
l-au avut și îl au intîlnirile și con
vorbirile dintre ț o v a r ă ș i 1 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite cu aceste pri
lejuri, eare au contribuit la adin- 
cirea și diversificarea relațiilor bi
laterale. în folosul reciproc, al cauzei 
păcii și socialismului,

(Agerpres)

Cu ocazia eelel de-a 42-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, președintele Mărit 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România șl ministrul aface

Marelui nostru prieten NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
DE LA C. E. C.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-mlnistru al Guvernului Republicii Socialiste România

TELEGRAME
rilor externe au adresat telegrame 
de felicitare omologilor lor din Re
publica Populară Bulgaria. Au mai 
transmis telegrame de felicitare 
organizațiilor și instituțiilor similare

din R. P. Bulgaria Consiliul Națio
nal al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, alte organizații 
politice, de masă șl obștești și in
stituții centrale.

)
Partidul Istiqlal urmărește eu deosebit interes, de mal bine de zece ani. 

marile etape străbătute de România sub conducerea dumneavoastră 
luminoasă, precum și marile realizări pe care le-ați înfăptuit in domeniul 
progresului social și economic.

Cu ocazia celei de-a 42-a aniversări a victoriei poporului român In lupt*  
sa politică și socială îmi este plăcut să vă reînnoiesc, in numele meu. al 
conducerii și al membrilor Partidului Istiqlal, sincerele noastre felicitări.

Ne este plăcut să remarcăm rolul. important pe care dumneavoastră 
personal îl asumați în numeroase probleme de interes comun sl pozițiile 
înțelepte pe care le adoptați in cauzele juste.

Vă reafirm voința noastră de a continua să Întărim și să adincim 
excelentele relații care leagă cele două partide ale noastre, spre binele 
eelor două popoare, astfel incit fiecare din ele să poată îndeplini rolul ce 
ii revine in asigurarea păcii, stabilității, progresului și dreptății in lume.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general

al Partidului Istiqlal din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 42-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială si națională, antifascistă și antiimperialistă, imi este plăcut ca. 
In numele Comitetului Central, al tuturor membrilor Partidului Socialist al 
Oamenilor Muncii din Mexic, să vă exprim satisfacția noastră pentru rezul- 
țațele obținute de poporul și guvernul român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în România.

Pentru socialiștii mexicani este o mîndrle să-și amintească triumful eroic 
al patrioților români a căror avangardă — Partidul Comunist Român — a 
condus lupta de rezistență națională împotriva nazismului și a contribuit nu 
numai la eliberarea României, ci și la obținerea victoriei finale împotriva 
fascismului.

Marile transformări revoluționare înfăptuite de România au contribuit 
Ia dezvoltarea sa politică, economică, socială, culturală și au sprijinit dez
voltarea numeroaselor țări cu care poporul român întreține relații de co
laborare in diverse domenii de activitate. Țară in curs de dezvoltare, ca și 
Mexicul. România promovează în politica sa externă principiile în favoarea 
unei noi ordini economice internaționale, a colaborării, cooperării, coexis
tenței pașnice și securității, pe eare le aplică și apără cu consecvență.

Partidul nostru salută Ziua națională a României și exprimă tot respec
tul și sprijinul său pentru inițiativele pe care Partidul Comunist Român șl 
guvernul român le promovează în prezent pentru binele poporului român și 
al tuturor popoarelor din lume.

P.S.O.M. este solidar cu poporul. Partidul Comunist și guvernul român, 
manifestă interesul său deosebit pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale si, 
în același timp, urează o înaintare victorioasă a României spre realizarea 
telurilor finale.

Cu frăție, pentru un guvern al oamenilor muncii.

RAFAEL AGUILAR TALAMANTES
Președintele Partidului Socialist 
al Oamenilor Muncii din Mexic

Cetățenii care lșf depun econo
miile bănești la C.E.C. beneficiază 
de multiple drepturi și avantaje 
printre care și păstrarea secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiile efectuate la 
C.E.C.

în legătură cu datele Informative 
privind depunerile populației. Casa 
de Economii și Consemnațiuni pre
cizează că acestea se dau pe bază 
de cerere scrisă sau adresă, cu 
condiția prezentării libretului sau 
indicării numărului acestuia ori a 
altor elemente strict necesare iden
tificării libretului :

—* titularilor libretelor de eco
nomii ;

— persoanelor indicate prin clau
za de împuternicire înscrisă în li
bret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nu
mele altor persoane ;

— persoanelor împuternicite de 
către titulari prin procură sau 
printr-o altă formă de împuterni
cire legală, in limitele stabilite 
prin împuternicire ;

— părinților ți tutorilor, pentru 
depunerile aparținind titularilor 
minori ;

■ — persoanelor Înscrise Ia dispo
ziția testamentară, numai după de
cesul titularului și numai pentru 
șoldul existent la data decesului ;

— moștenitorilor legali sau tes
tamentari prin atestarea acestei 
calități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului.

Conform prevederilor art. 170 din 
Legea finanțelor nr. 9/1972 și ale 
Statuțului Casei de Economii și 
Consemnațiuni nici o persoană in 
afară de cele arătate mai sus nu 
are drept să ceară și să primească 
date informative asupra depunăto
rilor .și operațiilor efectuate de 
aceștia la C.E.C.

Este important de reținut că In
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea in cea mal 
deplină siguranță a economiilor 
bănești personale și sporirea aces
tora prin dobînzi si cîștigurl.

Ca In fiecare an. la 9 Septem
brie. poporul Bulgariei vecine și 
prietene aniversează victoria re
voluției socialiste, înscris eu litere 
de aur in istoria tării, memorabi
lul act prin care masele populare, 
conduse ti însuflețite de Partidul 
Comunist Bulgar, au înlăturat 
regimul monarho-fascist și au in
staurat puterea eelor ce muncesc, 
de lo orașe și sate, a marcat un 
moment de răscruce in destinele 
poporului, care a devenit pentru 
prima dată stipin pe soarta sa.

Pe calea luminată de ideile so
cialismului științific, ale militan- 
ților revoluționari bulgari. întru
chipate in pr.ogramul și orientă
rile partidului comunist, oamenii 
muncii au schimbat din temelii 
structurile sociale nedrepte și au 
trecut la făurirea Bulgariei noi, 
socialiste. în cei 42 de ani care 
au trecut de la victoria revoluției, 
țara vecină, clădindu-și metodic, 
cu perseverentă si pasiune, pre
zentul și viitorul, a obținut reali
zări de mare însemnătate, O pu
ternică dezvoltare au cunoscut 
forțele de producție, au apărut 
ramuri modeme ale economiei, 
cum sint construcțiile de mașini si 
construcțiile navale, chimia, elec
tronica și electrotehnica, ceea ce 
și-a găsit expresie in creșterea de 
peste 80 de ori a volumului pro
ducției industriale. Un adevărat 
avint a cunoscut agricultura socia
listă. care, incorporînd in măsură 
cresclndă realizările științei și teh
nicii. și-a sporit producția de 
peste trei ori. Toate zonele țării, 
inclusiv regiuni care altădată au 
stagnat timp de secole, au fost 
conectate la circuitul dinamic al 
progresului multilateral al tării. 
Orașele și satele și-au reînnoit 
zestrea edilitară. Au înflorit învi- 
timintul, cultura, știința, s-a ridi
cat gradul de civilizație a maselor,

a crescut substantial nivelul de 
trai al întregului popor.

Sărbătoarea de astăzi este mar
cată printr-un puternic avint 
creator in toate sectoarele de ac
tivitate. Îndeplinind, prin stărui
toare eforturi, hotăririle recentului 
Congres al XIII-lea al P.C. Bul
gar, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea au ca preocupare 
majoră comună ridicarea la un 
nivel superior a întregii opere de 
făurire a socialismului, obiective 
prioritare in acest sens constituin- 
du-le sporirea productivității mun
cii sociale, îmbinarea mai strinsă 
a progresului tehnico-științific cu 
producția de bunuri materiale, 
pefecționarea calificării tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii.

Poporul român cunoaște si se 
bucurd de realizările importante 
ale poporului bulgar și urmărește 
cu viu interes activitatea acestuia 
pe linia perfecționării în continua
re a societății socialiste dezvol
tate. Relațiile de prietenie dintre 
cele două popoare, avînd rădăcini 
adinei in trecutul de luptă al ma
selor. al forțelor patriotice, revo
luționare din România și Bulgaria 
pentru înlăturarea asupririi străi
ne și dobîndirea ,, independentei, 
pentru eliberare socială și o viață 
mai bună, au doblndit un conținut 
calitativ nou in anii făuririi socia
lismului. De-a lungul anilor, aces
te relații au cunoscut o dezvoltare 
puternici in toate domeniile de 
interes reciproc, constituind o cu
cerire de seamă a popoarelor ro
mân și bulgar.

Revine Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist Bulgar 
meritul de a se fi preocupat sta
tornic pentru ca, prin legăturile 
de strinsă prietenie dintre ele. să 
asigure neabătut mersul înainte 
al ansamblului conlucrării priete
nești dintre cele două țări și po
poare. Cronica raporturilor ro-

măno-bulgare înscrie la loc de 
frunte rolul hatăritor pe care l-au 
avut in acest sens intîlnirile și 
convorbirile, devenite tradiționale, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
șl tovarășul Todor Jivkov. care, 
investigind mereu noi posibilități 
de extindere și diversificare a 
colaborării, i-au imprimat un ritm 
dinamic, i-au deschis rodnice per
spective.

O nouă expresie a bunelor re
lații dintre portidele, țările și po
poarele noastre o constituie con
ferirea, prin decret prezidențial, 
tovarășului Todor Jivkov. a înal
tului ordin „Victoria Socialismu
lui", cu prilejul împlinirii oirstei 
de 75 de ani.

Colaborarea de ansamblu romino- 
bulgari cunoaște un curs con
tinuu ascendent. In ritm susținut 
s-a dezvoltat colaborarea in 
domeniul economiei; inregis- 
trindu-se, ca o trăsătură carac
teristică, creșterea ponderii co
operării și specializării in im
portante ramuri ale producției. 
Totodată, colaborarea pe plan teh- 
nlco-științific este tot mai strins 
legată de soluționarea unor pro
bleme concrete ale progresului 
economiilor naționale ale eelor 
două țări.

România și Bulgaria conlucrea
ză, în același timp, pe plan in
ternațional. acționind. împreună 
cu celelalte țări socialiste. cu alte 
state, cu forțele progresiste, ina- 
intate de pretutindeni pentru 
oprirea cursului periculos al eve
nimentelor. pentru pace si dezar
mare, pentru destindere, înțele
gere și cooperare in Balcani. în 
Europa și în întreaga lume. In spi
ritul acestei preocupări se înscrie 
și Declarația-Apel adoptată de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov cu privire la realizarea 
in Balcani a unei zone fără arme 
nucleare și chimice.

vremea Adunări festive
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 9 septembrie, ora îl — 12 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi caldă, îndeosebi In primele zile. 
Cerul va £1 variabil cu Innorărl mal 
accentuate In centrul șl nordul țării, 
unde , vor cădea ploi slabe locale. Vtn- 
tul va sufla 
intensificări 
mal ales In 
tura aerului 
ră îndeosebi in vestul, centrul șl nor
dul țării. Minimele vor fi cuprinse In
tre 6 p 11 grade, iar maximele intre 
17 șl 27 grade, local mai ridicate în sud. 
In București : Vremea va fi caldă, iar 
cerul variabil. Vintul va sufla slab ptnă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intr« il șl 14 grade, iar cele 
maxime Intre 27 șl 29 grade.

slab pină la moderat, cu 
locale de scurtă durată, 
zona de munte. Tempera- 
va marca o scădere ușoa-

INFORMAȚII SPORTIVE
• BALCANIADA DE ATLETISM, 

în ultima zi a Balcaniadei de atle
tism de la Liubliana, sportivii ro
mâni au obținut alte trei medalii de 
aur, după ce simbătă Liviu Giur- 
gian (la 110 m garduri) și Petre Dră- 
goescu (1 500 m) urcaseră, de aseme
nea, pe prima treaptă a podiumului.

Astfel, proba masculină de săritură 
In înălțime s-a încheiat cu victoria 
atletului român Eugen Popescu — 
2,30 m, urmat de Novița Canovici 
(Iugoslavia) — 2,27 m și Gheorghi 
Dakov (Bulgaria) — 2,24 m. La arun
carea greutății feminin, Mihaela Lo- 
ghin s-a situat pe primul loc, cu un 
rezultat de 19,81 m, iar la 400 m gar
duri feminin titlul balcanic a fost 
cucerit de Nicoleta Căruțașu, cu 
timpul de 55”72/100.
• BASCHET. Echipa feminină de 

baschet a României a obținut califi
carea pentru turneul final al cam
pionatului european, ce va avea loc 
în perioada 5—11 septembrie 1987 în 
Spania. în turneul de calificare de 
la Wuppertal (R.F. Germania), for
mația țării noastre s-a situat pe 
cui secund, după Cehoslovacia, 
ultima zi întrecind cu scorul 
83—38 echipa Elveției. într-un 
meci, Cehoslovacia a dispus 
101—72 de R.F. Germania.

în clasamentul general pe echipe, 
prima selecționată a României (Mir
cea Romașcanu, Valentin Constanti- 
nescu, Cristian Neagoe, Constantin 
Căruțașu, Olimpiu Celea, Costică Pa- 
raschiv) a ocupat în final locul întîi, 
Înaintea formațiilor A.S.K. Vor- 
wărts, S.C. Cottbus, R.D. Germane, 
Bulgariei, României B, Poloniei, Me
talul Plopeni etc.

în clasamentul general Individual 
primul a încheiat cursa Frank Schon- 
herr (A.S.K. Vorwărts), pe locurile 
următoare clasindu-se Valentin Con- 
stantinescu (România A) — la 1’08”, 
Dariusz Matuszek (S.C. Cottbus) — 
la 2’11”. Michael Prix (A.S.K. Vor
wărts) — la 2’21”, Cristian Neagoe 
(România A) — la 2’36” etc.

La Roma g-a desfășurat 
la sorți a grupelor prelimi- 
cadrul cupelor europene la 

apă, competiții la eare vor

*
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în 
de 
alt 
cu
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compe-

Turul 
Capitală,

• TURUL CICLIST AL 
NIEI. Cea de-a 24-a ediție a 
tiției internaționale cicliste 
României s-a încheiat în 
unde a avut loc sosirea în ultima eta
pă — a 8-a — eiștigată de rutierul 
român Mircea Romașcanu. căpitanul 
echipei reprezentative a tării noastre.

• JOCURILE BALCANICE DE 
VOLEI PENTRU JUNIORI. Desfă
șurat la Rm. Vilcea, campionatul 
balcanic de volei pentru junioare a 
fost cîștigat de reprezentativa Româ
niei, care în meciul decisiv a între
cut cu scorul de 3—2 (17—15, 18—14, 
7—15, 2—15, 15—3) selecționata Bul
gariei. Alte rezultate înregistrate in 
ultima zi a turneului : Albania — 
Iugoslavia 3-0 (15—12, 15—1, 15—13); 
Grecia — Turcia 3—2 (6—15, 15—11, 
15—8, 13—15, 15—8).

Clasament final : 1. România — 
puncte ; 2. Albania — 9 puncte ; 
Bulgaria — 8 puncte ; 4. Grecia 
7 puncte ; 3. Turcia — 6 puncte ; 
Iugoslavia — 5 puncte.

• La Tulcea, în campionatul balca
nic pentru juniori, de asemenea au 
cîștigat voleibaliștii români, urmați 
—. in ordine — de cei bulgari, iugo
slavi, turci, greci și albanezi.

103.6.

POLO, 
tragerea 
nare din 
polo pe ............. . .
fi prezente șl formațiile românești 
Crlșul Oradea, campioana republica
nă, și Dinamo București.

în „Cupa campionilor europeni", 
Crișul Oradea va evolua în grupă 
alături de formațiile campioane ale 
U.R.S.S., Franței, Elveției și Suediei, 
turneul urmind să aibă loc la Ora
dea, în perioada 3—5 octombrie. în 
„Cupa cupelor44, Dinamo București 
întilnește reprezentantele Iugoslaviei, 
Norvegiei și Turciei. Meciurile se vor 
disputa în aceeași perioadă, în ora
șul iugoslav Split.
• ATLETISM LA BEIJING. în 

concursul internațional de atletism de 
Ia Beijing, sportiva româncă Ana Pă- 
durean a terminat învingătoare în 
proba de 1 500 m cu timpul de 4’20” 
25/100. Pe locurile următoare s-au 
situat sportivele din R.P. Chineză 
Geng Xiujuan — 4’23”88/100 și Sui 
Miaoyue — 4’41”08/100.

Cu o victorie românească s-a În
cheiat șl cursa de 800 m, eiștigată 
de Adriana Dumitru. în 2’05”33/100, 
urmată de Lin Zhenglan (R.P. Chi
neză) — 2’06”01/100. în proba femi
nină de săritură în înălțime, Alina 
Astafei (România) s-a situat pe lo
cul secund, cu 1,87 m. fiind precedată 
de Zheng 
1,90 m.

Dazhen (R.P. Chineză)

La campionatele mondiale 
se desfășoară în orașuî 

sportivul român

• TIR. 
de tir ce
Suh! (R.D.G.), ______
Ioan Toman a obținut medalia de 
bronz în proba de skeet, clasîn- 
du-se pe locul al treilea cu 222 
puncte.

Cu prilejul celei de-a 42-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, la Clubul întreprinderii 
„Autobuzul" din Capitală a avut loc, 
luni, o adunare festivă.

Au luat parte activiști ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Comitetului mu
nicipal de partid București și Con
siliului municipal București al Fron
tului Democrației și Unității Șpcia- 
liste, al conducerii Asociației de 
prietenie româno-bulgară, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei . R.P. Bulgaria la București.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Victor Tulbu
re, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie româno-bulgară, și Todor 
Stoicev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București. Vorbitorii s-au referit, 
de asemenea, pe larg la succesele 
obținute de poporul bulgar in dez
voltarea economico-socială a țării, în 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc. Au 
fost evocate, totodată, relațiile tra
diționale de prietenie dintre Româ
nia și Bulgaria, care au cunoscut, în 
anii socialismului, o dezvoltare ne
contenită. în acest cadru, a fost sub
liniat roiul primordial al întîlnirilor 
și convorbirilor, devenite tradiționale, 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulga
ria, care conferă permanent di
mensiuni tot mai ample colaboră
rii multilaterale dintre cele două 
țări pe plan politic, economic, teh- 
nico-științlfic, cultural, spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei socia
lismului și păcii în Balcani, în Euro
pa și în întreaga lume.

★
O adunare festivă a avut loc și 

la Casa de cultură din Alexandria, 
județul Teleorman.

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

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București.

Au luat cuvîntul Paul Manole, pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, și Malcio Malcev, minls- 
tru-consllier ai Ambasadei R.P. Bul
garia la București. Vorbitorii au în
fățișat semnificația deosebită, în 
viața poporului bulgar, a evenimen
tului sărbătorit și au relevat reali
zările dobindite de țara vecină și 
prietenă în edificarea noii societăți. 
Au fost evocate, cu acest prilej, 
strinsele relații de prietenie și 
colaborare dintre România și Bulga
ria, rolul ți importanța deosebită a 
întîlnirilor și convorbirilor la nivel 
înalt în amplificarea și aprofundarea 
conlucrării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. (Agerpres)

Un tînăi oraș în inima Rodopilor
Smolian. Străveche așezare bul

gară. din depresiunea vestică a 
Munților Rodopi. în sudul tării, si
tuată la o altitudine de 800—1 150 
de metri. O pitorească localitate, 
cu oameni gospodari și inven
tivi, mindri de bogatele tradiții de 
luptă pentru libertate si dreptate 
socială ale înaintașilor lor. Stema 
orașului ; o liră, brazi, un pod 
roman, un tund, valuri de apă. 
Expresii simbolice ale înclinației 
spre muzică și poezie a muntenilor 
din Rodopi. expresii ale vocației 
lor pentru construcție și. desigur, 
reprezentări sugestive ale frumu
seților naturale ale acestui ineîn- 
tător colț de pămint.

Firește, stema unui oraș nu poate 
reda decît partial specificul locu
lui. în stema noului Smolian ar 
trebui incluse multe alte elemen
te grafice pentru a ilustra prezen
tul atit de diferit al orașului, con
siderat el însuși ca un adevărat 
«imbol al intenselor prefaceri din 
țara vecină și prietenă în anii care 
»u trecut de la vietoria revoluției 
socialiste. Distanța dintre mica 
localitate anodină de odinioa
ră și orășelul modem de azi 
este enormă. Nu sint totuși 
prea îndepărtate timpurile cind lo
cuitorii acestor meleaguri își pără
seau căminele în căutare de lucru, 
a unor condiții mai bune de trai. 
Ne vorbește cu emoție despre ace
le vremuri primul secretar al Co
mitetului județean Smolian al P.C. 
Bulgar. Atanas Atanasov. A fost 
nevoie de mari eforturi pentru 
„salvarea" de depopulare a acestui 
tinut din apropierea graniței de 
sud a tării, odinioară unul din cele 
mai sărace. Primii locuitori ai 
Smolianului au fost și cei mai 
vechi locuitori ai păminturilor 
bulgare de astăzi, iar denumirea 
orașului se trage de la „smoleni", 
cum se numea unul din triburile 
slave ce au poposit aici în perioada 
evului mediu timpuriu. Principala 
ocupație a constituit-o aici dintot- 
deauna creșterea animalelor. O 
parte a locuitorilor se îndeletni
ceau cu prelucrarea aramei, a lem- 
fului. cu tesătoria, construcțiile.
n muzeul orașului ■— integrat în 

mod inspirat laolaltă cu galeria 
de artă și biblioteca orășenească 
intr-un impresionant complex cul
tural — am admirat deopotrivă sti
lul arhitectonic specific al con
strucțiilor în miniatură, vasele si 
podoabele din aramă, făurite de 
miinile pricepute ale meșterilor 
populari din zona Rodopilor. ală
turi de alte zeci de mărturii ale 
trecutului mai îndepărtat sau mai 
apropiat al regiunii.

în mai puțin de două decenii, 
Smolianul a devenit de nerecunos
cut. El este azi un oraș modern, 
reședința județului cu același 
nume, in eare cunosc o continuă 
dezvoltare construcțiile de mașini, 
industria extractivă si prelucrătoa

re. industria ușoară, turismul si 
agricultura. Primul secretar. A. 
Atanasov, evocă, in cursul convor
birii pe care o purtăm la sediul 
comitetului județean de partid, în
semnătatea deosebită pentru desti
nele orașului a hotăririi din 1969 a 
conducerii de partid si de stat 
bulgare privind dezvoltarea jude
țului Smolian si a orașului de re
ședință. act care a determinat am
ple acțiuni de reconstrucție. Au tre
buit astfel rezolvate probleme di
ficile. legate de caracteristicile u- 
nui relief muntos și — ca . o con
diție obligatorie — de necesitatea 
respectării tradițiilor specifice ale 
arhitecturii din Rodopi și a parti
cularităților ecologice ale regiunii. 
Dar toate aceste obstacole au fost 
depășite cu eforturi și ingeniozi
tate. Și poatq nu întîmplător con
cursul pentru cei mai bun proiect 
arhitectonic a fost cîștigat de colec-

însemnâri de călătorie

tivul condus de un fiu al acestor 
locuri, Stoicio Velkovski.

La construcția orașului nou a 
participat aproape toată populația 
aptă de muncă a orașului și jude
țului. prestînd totodată un impor
tant volum de muncă voluntară. 
S-au construit și se construiesc lo
cuințe din fondul de stat, ca și un 
mare număr de locuințe particula
re. Se construiește greu, dat fiind 
terenul foarte dur. stincos. ceea ce 
presupune și un volum suplimen
tar de muncă și cheltuieli. Dar. 
in pofida dificultăților, orașul se 
îmbogățește anual cu 1 200 de lo
cuințe. Și se construiește frumos. 
Incintă privirea casele cu patru- 
cinci etaje, „suspendate" pe socluri 
înalte de piatră si fătuite cu lemn, 
avind cerdacuri și logii spațioase, 
ferestre largi. Construcția in tera
se face ca soarele să dăruiască- din 
plin lumină fiecărei locuințe, ceea 
ce în Smolian Înseamnă ceva de 
vreme ce orașul se înscrie la Ioc 
de frunte printre așezările bulga
re cu cel mai mare număr de zile 
însorite pe an.

Centrul administrativ al orașului 
cuprinde aproape 20 de clădiri mo
numentale. fiecare din ele fiind 
unicat, dar toate se integrează in
tr-un tot armonios. Sint folosite pe 
larg tuful calcaros. gresia, alte 
materiale locale. în ansamblul ar
hitectural al orașului se detașează 
clădirea impunătoare, dar cu as
pect cald, armonios, proiectată pe 
fundalul muntos al Rodopilor. a 
Teatrului dramatic. Aproape de 
teatru se află centrul comercial al 
orașului, iar mai sus — complexul 
cultural. De partea cealaltă a prin
cipalei artere a orașului se înaltă 
hotelul „Smolian". cu acoperiș ori
ginal. pereți albi și terase largi.

Podul pietonilor, in lungime de 
115 metri, leagă hotelul de centrul 
administrativ al orașului. Sub pod 
și ceva- mai Încolo se întindă cen- ' 
trul de sport si odihnă al orașului. 
Iar în apropiere — șoseaua care 
duce în cunoscuta stațiune mon
tană Pamporovo, aflată la 13 km 
de Smolian.

Județul Smolian a căpătat între 
timp o mare pondere economică. 
El asigură în prezent 80 la sută 
din producția de cositor si zinc a 
țării. Un indicator al dezvoltării 
județului și a potențialului său. 
industrial il constituie și raportul 
dintre industria extractivă și cea 
prelucrătoare : dacă in anul 1960 
acest raport era de 79 la 21 in 
favoarea industriei extractive, iu 
prezent acest raport este în favoa
rea celei prelucrătoare.

Primul secretar al comitetului 
județean de partid avea să ne vor
bească ne larg și despre turism, 
despre preocuparea pentru păstra
rea in bune condiții a mediului 
ambiant. într-o zonă in care se în
registrează prin tradiție cea mai 
ridicată natalitate și longevitate. 
In județ trăiesc 900 de persoane în 
vîrstă intre 90 și 100 de ani și 100 
de persoane ce depășesc virsta 
centenară. Tocmai pentru a conso
lida si Încuraja aceste tendințe, 
printre orientările de viitor figu
rează și hotărirea ca in stațiunea 
Pamporovo să nu se construiască 
nici un obiectiv economic care ar 
putea afecta puritatea atmosferei. 
Primul secretar Atanasov mențio
nează printre proiectele de viitor 
programele vizind introducerea 
progresului tehnico-științific. mai 
ales in industria extractivă, preo
cuparea fată de ridicarea calității 
producției, activitățile pentru edu
carea oamenilor, mai ales a tinere
tului, pentru o viață spirituală cit 
mai bogată — obiective ce decurg 
din orientările trasate de recentul 
Congres al XIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar.

Smolian. Străveche așezare bul
gară clin Rodopi. Cu oameni har
nici și gospodari. Construind, el 
nu uită că trebuie păstrată moște
nirea arhitecturală; dezvoltînd in
dustria. ei manifestă grijă ca ju
dețul să nu-și piardă faima de 
zonă balneoclimaterică : dezvoltînd 
cultura, artele, meseriile, ei urmă
resc și reușesc să împlinească un 
vechi deziderat al locuitorilor a- 
cestor meleaguri, anume, de a ră- 
mîne la căminele lor. fără a mai fi 
nevoiți. precum odinioară, să plece 
în pribegie. Prin destoinicie și per
severentă, oamenii Rodopilor și-au 
clădit baza materială a unei vieți 
fericite și prospere, aici, în Inima 
munților. în orașul lor. Smolian, 
denumit pe bună dreptate „perla 
Rodopilor".

Constantin I. IONESCU



DINAMISM, SPIRIT DE INIȚIATIVĂ, SUB SEMNUL 
UNEI ÎNALTE RĂSPUNDERI PENTRU VIITORUL 

DE PACE ȘI PROGRES AI ÎNTREGII UMANITĂȚI
„De la înalta tribună a Congresului oamenilor muncii din România — marele fo

rum al democrației muncitorești revoluționare — doresc să exprim încă o dată 
hotărîrea neabătută a muncitorimii române, a întregului nostru popor de a conlucra 
tot mai strîns cu toate popoarele lumii, de a-și aduce contribuția activă la realizarea 
dezarmării și păcii, la dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor, la fău
rirea unei lumi în care fiecare națiune să se dezvolte așa cum dorește, fără nici o teamă 
de intervenție în treburile sale interne, să-și făurească în deplină libertate o viață de 
bunăstare și fericire,.să trăiască în pace!”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Document programatic de excep

țională valoare politică, deschiză
tor de noi orizonturi pentru dez
voltarea. multilaterală a patriei 
potrivit obiectivelor istorice stabili
te de Congresul al XIII-lea al 
partidului, cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribtma Congresului oamenilor 
muncii a definit, totodată, cu 
clarviziune științifică, direcțiile de 
acțiune pe planul activității inter
naționale a României socialiste, 
pentru soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, în 
vederea împlinirii năzuințelor de 
pace, libertate și progres ale tu
turor popoarelor lumii. își găsește 
în aceasta strălucită expresie uni
tatea dialectică dintre politica in
ternă și cea externă a partidului 
și statului nostru, bazată pe adevă
rul peremptoriu că pentru înfăp
tuirea cu succes a planurilor și 
programelor de dezvoltare econo
mică și socială este nevoie de asi
gurarea condițiilor internaționale 
de liniște și pace, de o largă co
laborare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socială, 
numai în asemenea condiții fiind 
posibilă concentrarea eforturilor 
fiecărui popor pentru mai binele 
său, pentru progresul civilizației 
umane în ansamblu.

Prin pozițiile exprimate de 
secretarul general al partidului, 
președintele României socialiste, de 
la tribuna congresului, prin ideile 
și concluziile desprinse din analiza 
științifică a desfășurărilor de pe 
scena mondială, prin soluțiile și 
Inițiativele cutezătoare, realiste și 
constructive, propuse în cele mai 
arzătoare probleme ale actualității, 
marele forum al democrației noas
tre muncitorești revoluționare s-a 
Impus deopotrivă ca un eveni
ment de amplă semnificație inter
națională. O atestă ecoul deosebit 
pe care l-au avut peste hota
re cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, documentele 
adoptate de congres, ilustrînd în 
chip concludent marele prestigiu 
de care se bucură astăzi in lume 
țara noastră, secretarul general al 
partidului, ctitorul întregii noastre 
politici interne și internaționale, 
militantul dirz și neînfricat pentru 
dreptul sacru al popoarelor Ia dez
voltare liberă și independentă, cu
noscut și prețuit ca un mare erou 
al păcii.

Prin glasul președintelui ei. Româ
nia și-a reafirmat hotărîrea de a 
dezvolta în continuare colaborarea 
cu toate statele lumii, așezind ferm 
la baza relațiilor sale internaționa
le principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu- forța. în 
mod firesc, țara noastră acordă, și 
va acorda o importanță deosebită 
extinderii și aprofundării relațiilor 
de colaborare cu țările socialiste 
vecine, cu toate statele socialiste, 
subliniindu-se încă o dată poziția 
principială a Partidului Comunist 
Român, a statului român în spri
jinul Întăririi prieteniei și solida
rității țărilor socialiste, aceasta 
fiind în interesul fiecărei țări in 
parte, al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

Cu sinceritatea și claritatea 
care-i sînt caracteristice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. abordînd in 
profunzime evoluțiile și tendințele 
din lumea de azi, a pus în evi
dență adevărul că în viața inter
națională continuă să se mențină 
și chiar să se accentueze o serie 
de contradicții dintre unele state și 
grupări de state ; devine tot mai 
puternică contradicția dintre țările 
in curs de dezvoltare și țările 
capitaliste dezvoltate. Este o reali
tate că, în general, relațiile mon
diale se caracterizează printr-o 
încordare deosebit de gravă, ca 
urmare a continuării și intensifi
cării cursei înarmărilor, în special 
a înarmărilor nucleare, a menține
rii : și amplificării unor conflicte, 
consecință a folosirii forței și ame

e scurt
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VIZITA LA BEIJING. La invita
ția guvernului R. P. Chineze, la 
Beijing a sosit, în vizită oficială, 
N. V. Talizin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului 
U.R.S.S., anunță 
și China Nouă, 
făcută presei la 
că promovarea
U.R.S.S. și R. P. Chineză cores
punde intereselor ambelor țări, in
tereselor păcii și socialismului.

i

de Miniștri al 
agențiile T.A.S.S. 
Intr-o declarație 

sosire, el a arătat 
colaborării intre

ÎN POLONIA a fost sărbătorită 
Ziua recoltei. Luind cuvintul la 
festivitatea ce a avut loc la Sza- 
motuly. Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, a relevat că agricul
tura poloneză a obținut rezultate 
deosebite in acest an. Recolta bo
gată obținută, a spus el, este re

nințării cu forța, a amestecului 
în treburile interne ale altor state. 
Sînt evoluții ce nu pot să nu stîr- 
nească îngrijorare și preocupare, 
intrucit ele fac să crească și mai 
mult pericolul unui război mondial, 
care, in condițiile actuale, s-ar 
transforma inevitabil într-o ca
tastrofă nucleară ce ar duce la 
distrugerea întregii omeniri, a 
înseși condițiilor vieții pe planeta 
noastră.

Raportate la această posibilitate- 
limită, evoluțiile din viața interna
țională sînt, intr-adevăr, de o mare 
complexitate. Forțele care se pro
nunță pentru înarmare, care pro
movează o politică de forță nu mai 
pot acționa nestingherit, așa cum 
ar dori. în același timp, constituie o 
realitate ce nu poate fi ignorată in
tensificarea luptei și acțiunilor 
maselor largi ale popoarelor, >a 
manifestărilor cercurilor largi 
ale opiniei publice, ale unor 
forțe politice de o largă diver
sitate, cercuri științifice și culturale, 
inclusiv religioase, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru dezar
mare și pace. Dar tot atît de ade
vărat este, așa cum se relevă în 
cuvîntarea președintelui țării noas
tre, că aceste forțe nu sînt încă 
suficient de puternice pentru a de
termina o schimbare a cursului e- 
venimentelor. Pe baza analizei 
atente a acestor evoluții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune în evi
dență, ca o concluzie de deosebită 
valoare politică, faptul că se men
ține un echilibru relativ în
tre cele două tendințe funda
mental opuse din viața interna
țională și că se va putea vorbi cu 
adevărat de un început de destin
dere numai o dată cu oprirea ex
periențelor nucleare, cu încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și con
venționale, cu trecerea la o redu
cere reală a armamentelor, a efec
tivelor și cheltuielilor militare. 
Discuțiile, tratativele ce se desfă
șoară în diferite foruri — pe care 
România le consideră importante 
și necesare •— nu oferă deocamda
tă temeiuri să fie apreciate ca pași 
reali în direcția . destinderii fără 
materializarea lor în măstiri 
concrete, așteptate de popoare. 
Toate aceste evoluții vin să con
firme marele adevăr că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie schimbarea cursului pe
riculos al evenimentelor spre 
încordare, spre catastrofa nucleară, 
orientarea lui în direcția unei po
litici noi, de destindere, dezarmare 
și pace.

„In actualele împrejurări Inter
naționale — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu există pro
blemă mai importantă decit dezar
marea și pacea". în lumina a- 
cestui imperativ primordial, pre
ședintele României a adresat, de la 
inalta tribună a Congresului oame
nilor muncii, chemarea înflăcărată 
la unirea eforturilor popoarelor, 
ale forțelor progresiste, realiste de 
pretutindeni pentru a se pune ca
păt politicii de înarmare, atît pe 
Pămint, cit și în Cosmos. într-un 
moment in care în arsenalele lumii 
s-au acumulat uriașe cantități de 
arme. îndeosebi de arme nucleare, 
capabile să distrugă nu o dată, ci 
de mai multe ori întreaga umani
tate, constituie o aberație flagrantă 
și deosebit de primejdioasă con
tinuarea cursei înarmărilor, spori
rea cheltuielilor militare, care au 
ajuns la fabuloasa sumă de 1 000 
miliarde de dolari. Pronunțîhdu-se 
în mod consecvent pentru înceta
rea acestei risipe de mijloace ma
teriale, pentru oprirea cursei Înar
mărilor, renunțarea la orice acțiuni 
de militarizare a Cosmosului, de 
pregătire pentru „războiul stele
lor", care, In fapt, agravează peri
colul unui răzbqi nuclear, țara 
noastră, prin glasul președintelui 
ei, șl-a reafirmat și cu acest prilej 
opțiunea de profund umanism ca, 
în locul competiției pentru crearea 
de noi mijlpace de distrugere, să 
se acționeze în comun pentru apă
rarea mediului înconjurător, pen
tru combaterea secetei, a foametei 

zultatul muncii susținute a lucră- 
, terilor din această ramură a econo- 
’ miei naționale. A fost cel mai bun 
an din istoria agriculturii poloneze 
și constituie o bază pentru recolte 
și mai înalte — a subliniat vorbi
torul.

INTÎLNIRE. Principalele direcții 
ale politicii interne a Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan (P.D.P.A.) și a guvernului 
de la Kabul vizează restabilirea 
păcii, a securității țării, realizarea 
înțelegerii naționale — a subliniat 
secretarul general al P.D.P.A., Na- 
jibullah, cu prilejul unei intîlniri 
cu conducătorii unor triburi. Par- 
ticipanțil la întîlnire și-au afirmat 
sprijinul față de linia politică și 
economică a guvernului, precum și 
hotărîrea de a contribui la înfăp- 
c___  ______ _■ 

și subdezvoltării, a șomajului, a 
flagelului drogurilor, pentru solu
ționarea altor probleme, în vederea 
asigurării progresului economic și 
social al tuturor națiunilor.

în cuvîntarea rostită de secreta
rul general al partidului a fost rea
firmat sprijinul deplin al țării 
noastre pentru programul de dezar
mare, in trei etape, pînă în anul 
2000, propus de Uniunea Sovietică, 
pentru măsurile sale de încetare a 
experiențelor nucleare. Salutînd 
hotărîrea U.R.S.S. privind prelun
girea moratoriului unilateral asu
pra experiențelor cu arme nuclea
re, România a adresat din nou Sta
telor Unite ale Americii, celorlalte 
state nucleare apelul pentru înce
tarea In cel mai scurt timp a tutu
ror experiențelor nucleare. Țara 
noastră apreciază in același timp 
că o. serie de propuneri ale S.U.A.' 
și altor state reprezintă o bază 
reală pentru realizarea unor acor
duri de dezarmare. A fost reafir
mată, totodată, importanța progra
mului de dezarmare convențională, 
care prevede reducerea cu 25 la 
sută, pînă în anul 1990, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor, subliniindu-se necesitatea con
tinuării reducerii armamentelor 
convenționale, pină In anul 2000, cu 
cel puțin 50 la sută.

în repetate rinduri, președintele 
României a arătat, și a relevat Cu 
toată vigoarea și de Ia tribuna 
Congresului oamenilor muncii, că 
problemele armelor nucleare pri
vesc toate statele europene, pre
cum și celelalte state ale lumii și 
acestea trebuie să ia parte activă 
la realizarea acordurilor privind 
încetarea experiențelor nucleare, 
reducerea armelor nucleare și o- 
prirea militarizării Cosmosului.

O atenție deosebită acordă țara 
noastră situației grave create în 
Europa, unde s-au amplasat și con
tinuă amplasarea a noi arme nu
cleare, pronunțîndu-se cu hotărâre 
pentru realizarea în cel mai scurt 
timp a unui acord privihd oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune și trecerea la dis
trugerea celor existente, precurh și 
pentru înlăturarea' in același timp 
a armelor chimice de pe continent.

întregul program de măsuri in 
direcția dezarmării expus în cu
vîntarea secretarului general al 
partidului nostru, președintele 
Republicii, este străbătut de o înal
tă răspundere în fața generației de 
azi și a celor viitoare pentru apă
rarea păcii, a vieții pe planeta 
noastră. Cu conștiința acestei 
uriașe răspunderi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat șefilor 
de state și de guverne, guvernelor, 
oamenilor politici, popoarelor eu
ropene chemarea de a acționa 
împreună cu toate forțele în ve
derea înlăturării armelor nucleare, 
pentru salvarea Europei, a întregii 
omeniri de la distrugere, pentru 
apărarea dreptului suprem al oa
menilor la existență liberă și dem
nă, la viață, la pace.

în spiritul acestui deziderat, evi
dențiind însemnătatea trecerii la 
măsuri concrete, efective de dezar
mare, prin adoptarea de către o se
rie de state, inclusiv socialiste, a 
hotărârii de reducere unilaterală a 
efectivelor, armamentelor și chel
tuielilor militare, președintele țării 
noastre a adresat tuturor statelor 
din Europa chemarea de a trece 
fiecare la o reducere cu cel puțin 5 
la sută a înarmărilor, chiar înain
tea realizării unui acord corespun
zător.

Făcînd din nou dovada deplinei 
concordanțe între vorbă și faptă 
trăsătură definitorie a întregii po
litici a partidului și statului nostru 
— România, prin glasul președin
telui ei, și-a anunțat HOTARIREA 
DE A TRECE PlNA LA SFIRȘI- 
TUL ACESTUI AN LA REDUCE
REA CU 5 LA SUTA A ARMA
MENTELOR, EFECTIVELOR ȘI 
CHELTUIELILOR MILITARE. A- 
probarea deplină a acestei noi 
inițiative de pace, exprimată 
prin hotărîrea adoptată de cel de-al 
ÎÎI-lea Congres al oamenilor mun

tuirea programelor de conducere 
a. tării.

SPRE O NOUA RUNDA DE 
NEGOCIERI. Frontul Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
— Frontul Democratic Revoluțio
nar (F.M.L.N. — F.D.R.) din Sal
vador a cerut suspendarea opera
țiunilor militare și retragerea tru
pelor salvadoriene din regiunea de 
nord a departamentului San Mi
guel, unde urmează să fie inițiată, 
la 19 septembrie, cea de-a treia 
rundă de negocieri cu guvernul 
privind încetarea stării de război 
civil intern — relatează agenția 
Prensa Latina. Totodată, s-a pro
pus ca o reuniune pregătitoare a 
acestei a treia- runde de negocieri 
cu guvernul salvadorian să aibă 
loc în Mexic, in vederea definiti
vării agendei reuniunii, a acordu- 

cii, cel mai larg for democratic, re
prezintă un strălucii act de con
știință al Întregii noastre na
țiuni. Congresul, așa cum s-a 
anunțat, și-a exprimat acordul 
total ca. In cazul in care nu 
se va putea realiza înțelegerea 
cu alte state pentru a trece îm
preună la o asemenea reducere, a- 
ceastă propunere să fie supusă în
tregului popor pentru a hotărî, în 
cadrul unui referendum, asupra 
trecerii la reducerea unilaterală, cu 
circa 5 la sută, a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor militare 
ale țării noastre. Fără îndoială că 
adoptarea unor măsuri similare de 
către celelalte state europene în a- 
cest an. proclamat prin voința una
nimă Anul Internațional al Păcii, 
ar deschide perspective reale tre
cerii la negocieri eficiente, ar con
stitui nu un act simbolic, ci o con
tribuție concretă, efectivă la dezar
mare, ar impulsiona activitatea 
forurilor de dezarmare, ar promova 
increderea și ar oferi dovada con
cretă a voinței de a acționa pentru 
dezarmare și pace, ar răspunde ce
rințelor opiniei publice, ale popoa
relor continentului nostru și ale în
tregii lumi.

De la tribuna Congresului oame
nilor muncii, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
a reafirmat, în același*timp,  direc
țiile fundamentale de acțiune ale 
politicii externe a partidului și sta
tului în celelalte probleme majore 
ale actualității : dezvoltarea largă 
a colaborării între toate statele eu
ropene, edificarea unei Europe uni
te, a păcii și înțelegerii ; necesita
tea încheierii - Conferinței de Ia 
Stockholm, ca și a negocierilor de 
la Viena cu înțelegeri corespunză
toare, care să contribuie la întări
rea încrederii, securității și coope
rării pe continent ; dezvoltarea în
țelegerii și colaborării în Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare și chimice, fără baze mi
litare fetrăine ; soluționarea tut.u- 
ror problemelor litigioase dintre 
etate pe cale pașnică, prin tratati
ve directe între țările interesate, 

. precum , și prin folosirea organiza
țiilor internaționale ; sprijinirea 
hotărâtă a luptei poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru independența Namibiei, a 
•luptei împotriva politicii rasiste, de 
apartheid a R.S.A., pentru lichi
darea deplină a oricăror forme de 
colonialism, pentru consolidarea li
bertății și independentei tuturor 
națiunilor ; intensificarea eforturi
lor pentru lichidarea subdezvoltă
rii, pentru soluționarea problemei 
datoriei țărilor în curs de dezvol
tare, instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale ; perfec
ționarea și: simplificarea activității 
O.N.U., a altor organisme interna
ționale. creșterea rolului acestora 
in rezolvarea problemelor lumii 
contemporane In interesul tuturor 
statelor, al colaborării și păcii.

Soluționarea ansamblului proble
melor, atît de grave și de com
plexe. care confruntă omenirea de 
azi impune mai .mult ca Pricind 
întărire^ unității de acțiune a for
țelor înaintate de pretutindeni. In 
spiritul acestui postulat, de la înal
ta tribună â congresului, tovarășul 
Nicola# Ceaușescu a adresat un vi
brant apel la unitate, reafirmînd 
solidaritatea partidului nostru cu 
partidele comuniste și muncito
rești, hotărîrea de a dezvolta con
lucrarea cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte partide și 
forțe democratice, mișcări care se 
pronunță pentru pace, pentru o 
lume fără arme, fără războaie. Un 
apel la conștiința întregii umani
tăți, cu convingerea că stă in pu
terea popoarelor ca, printr-o strîn- 
șă conlucrare, să asigure triumful 
rațiunii, pentru ca omenirea să pă
șească pragul anului 2000 eliberată 
definitiv de spectrul distrugerii nu
cleare, beneficiind din plin de roa
dele creației pașnice, de bineface
rile civilizației.

Dumitru ȚINU

Iui privind Încetarea ostilităților 
și asigurării condițiilor de secu
ritate pentru participanții la dia
logul amintit.

PREȘEDINTELE PAKISTANU
LUI, Mohammad Zia-ul Haq, a de
clarat la o conferință de presă că 
cei patru teroriști care au încercat 
să deturneze, la Karachi, un avion 
de pasageri aparținînd companiei 
americane „Panam" vor fi judecați 
în Pakistan — informează agențiile 
China Nouă și A.P. El a relevat că 
nu se pune problema extrădării 
acestora în S.U.A.

ATENTAT. In Chile a fost in
stituită starea de asediu, în urma 
unui atentat, eșuat, împotriva șe
fului statului, generalul Augusto 
Pinochet informează agențiile 
internaționale de presă. Atentatul, 
comis Ia circa 30 km de Santiago 
de Chile, s-a soldat cu moartea a 
cinci membri ai gărzii și rănirea 
altor nouă.

LANSARE. In Uniunea Sovietică 
a fost lansat un nou satelit de 
tip „Molnia-1", anunță agenția 
T.A.S.S., precizind că acesta este 
destinat exploatării sistemului de 
legături telefonice si telegrafice 
prin radio la distante mari, pre
cum și retransmiterii programelor 
postului central de televiziune.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmânn-linlandez

HELSINKI 8 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Finlandei, Mauno Koivis- 
to. și doamnei Tellervo Koivisto un 
salut călduros, urări de sănătate, 
precum și dorința de a extinde în 
continuare bunele relații de priete
nie și colaborare, în spiritul convor
birilor la nivel înalt dintre cele două 
țări, care au avut loc la București, 
in iunie 1985.

Exprimînd mulțumiri pentru mesa
jul transmis, președintele Mauno

Mesaj de felicitare adresat tovarășului Todor Jivkov 
de C.C. al P.C. Bulgar, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale R.P. Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres) — Comitetul 
Central al P.C. Bulgar. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale 
R.P. Bulgaria au adresat tovarășu
lui Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar; președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 
de ani, un mesaj de felicitare. în 
care se relevă meritele sale deose

Adunare festiva la Sofia
cu prilejul celei de-a 92-a aniversări a victoriei revoluției 

socialiste din Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres) — Cu prilejul 

celei de-a 42-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste din Bulga
ria; la Sofia a avut loc, luni,' o 
adunare festivă. Au participat To
dor Jivkov, secretar general al C.C. 
ei P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Billgaria, alți con
ducători de partid și de stat bulgari. 

. Despre semnificația evenimentu
lui sărbătorit a vorbit Stanko To
dorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria. El 
a evidențiat progresele înregistrate 
în anii construcției socialismului, a

Adunare solemna la Phenian 
consacrată celei de-a 38-a aniversări a proclamării 

R.P.D, Coreene
PHENIAN 8 (Agerpres). — La 

Phenian a' avut loc o adunare 
solemnă consacrată celei de-a 38-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene. Au 
fost prezenți Kang Song San, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mier al Consiliului Administrativ, Lim 
Ciun Ciu și Li Giong Ok, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinți ai R.P.D. Coreene, alți 
conducători de partid și de stat.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Yon Hyong Muk,

CONFERINȚA ȚĂRILOR NEALINIATE 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

HARARE (Agerpres). — La Harare 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
VIII-a Conferințe la nivel înalt a 
mișcării țărilor nealiniate, la care au 
participat reprezentanți din cele 101 
state membre. Au luat, de aseme
nea, parte reprezentanți ai unor țări 
care au statut de observator sau In
vitat, precum și delegați din partea 
unor organizații internaționale. Țara 
noastră, care participă Ia activitatea 
țărilor nealiniate cu statut de invi
tat, a fost reprezentată de o delega
ție condusă de ministrul afacerilor 
externe, loan Totu.

Participanții la conferință au adop
tat o Declarație politică și o Decla
rație economică, precum și alte do
cumente. S-a convenit crearea unui 
organism permanent al mișcării de 
nealiniere în vederea aplicării pro
gramelor sale, urmind ca finanțarea 
acestuia să fie asigurată de statele 
membre. De asemenea, s-a hotărit 
înființarea unui fond special de so
lidaritate destinat ajutorării victime
lor. colonialismului și apartheidului, 
precum și a unei „organizații sindi
cale a statelor sărace", care să se 
ocupe de problemele cooperării eco
nomice dintre țări în curs de dez
voltare.

Conferința a hotărit ca problema 
locului viitoarei conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate să fie stabi
lită în cadrul unei reuniuni ministe
riale care va avea loc în Cipru, in 
1988. O altă reuniune ministerială, 
care va aborda probleme economice, 
va avea loc în capitala R.P.D. Coree
ne, Phenian, în 1987.

La încheierea celei de-a VIII-a 
Conferințe la nivel înalt a mișcării 
de nealiniere de la Harare, șefii de 
stat și de guvern din țările nealinia
te au adresat un apel secretarului ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, prin care se expri
mă profunda îngrijorare a țărilor 
nealiniate față de intensificarea 
cursei înarmărilor nucleare, transmi
te agenția T.A.S.S. Omenirea nu a 
fost niciodată mai aproape de auto
distrugere decit acum — se spune 
in document, relevindu-se că apăra
rea păcii și preintîmpinarea pericolu
lui unui război nuclear constituie 
principala sarcină a contemporanei
tății. Participanții Ia reuniunea la 
nivel Înalt de la Harare au cerut 
U.R.S.S. și S.U.A., celorlalte puteri 
nucleare să întreprindă măsuri ime
diate care să conducă la înlăturarea 
pericolului unui război nuclear ni
micitor, la continuarea dialogului in 
vederea încetării cursei înarmărilor 
și încheierii de acorduri reale in do
meniul dezarmării.

DECLARAȚIA POLITICA adopta
tă de forumul la nivel înalt al miș
cării de nealiniere de la Harare 
afirmă hotărîrea țărilor nealiniate de 
a acționa în vederea eliminării ten
dințelor periculoase din 
ternațională, asigurării 
coexistenței pașnice și 
dintre state. Subliniind 
acțiunilor comune in favoarea dezar
mării, consolidării păcii, lichidării 
focarelor de tensiune, reglementării 
pe cale pașnică a conflictelor și în
lăturării tuturor formelor de domi
nație, discriminare și exploatare, do
cumentul exprimă sprijinul față 'de 
lupta popoarelor împotriva depen
denței imperialiste. Nu există alter
nativă la colaborare și coexistență 
pașnică — menționează declarația. 
Se exprimă îngrijorarea față de es
caladarea cursei înarmărilor, in pri
mul rind a celor nucleare, față de 
acumularea de arsenale de arme de 

viața in- 
condițiilor 
colaborării 
importanța

Koivisto a adresat, din partea sa și 
a soției sale, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu un cald 
salut, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului român 
prosperitate și progres.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin
tele Finlandei a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a partici
pat la funeraliile fostului președinte 
ai Finlandei. Urho Kekkonen.

bite în obținerea victoriei revoluției 
de la 9 Septembrie 1944, în instau
rarea puterii ‘ derriocrât-populare și 
construirea ■ socialismului. în activi
tatea sa pe plan internațional — 
transmite agenția B.T.A.

în cadrul unei ceremonii., tovară
șului Todor Jivkov i s-a decernat 
Ordinul „Gheorghl Dimitrov".

subliniat importanța majoră a hotă
rârilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.B. pentru dezvoltarea în per
spectivă a Bulgariei pînă la finele 
acestui secol. Vorbitorul a reliefat 
direcțiile fundamentale ale politicii 
externe bulgare. Bulgaria, a preci
zat vorbitorul, va depune toate 
eforturile pentru transformarea 
Balcanilor într-o regiune liberă de 
arme nucleare. In acest context, el a 
menționat propunerea comună a 
Bulgariei și României privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă li
beră de arme chimice.

membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., prim-vicepremier al Consi
liului Administrativ. După ce a rele
vat succesele obținute de poporul 
coreean sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, a conducătorului 
său, tovarășul Kim Ir Sen, vorbito
rul a subliniat că oamenii muheii din 
R.P.D. Coreeană vor lupta cu fermi
tate pentru realizarea reunificării 
pașnice și independente a țării, 
pentru dejucarea planurilor de creare 
a „două Cciree", pentru transfor
marea Peninsulei Coreene într-o 
zonă a păcii, lipsită de arme nucleare.

nimicire în masă, ce constituie o 
gravă amenințare la adresa întregii 
umanități. Declarația de la Harare 
aprobă activitatea grupului de state 
semnatare ale „Declarației de la 
Delhi", apelul acestora la încetarea 
experiențelor, producerii și. amplasă
rii de arme nucleare. O măsură im
portantă in domeniul dezarmării ar 
constitui-o crearea de zone libere de 
arma nucleară.

Documentul condamnă agresiunile 
regimului rasist din R.S.A. împotri
va țărilor africane independente și 
cere îndeplinirea imediată a preve
derilor Rezoluției 435 a Consiliului de. 
Securitate al O.N.U. cu- privire la1 
Namibia. Țările nealiniate cheamă 
Consiliul de Securitate să instituie 
sancțiuni atotcuprinzătoare, obliga
torii împotriva R.S.A.

O pace trainică în Orientul Mijlo
ciu este posibilă prin retragerba tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate și prin respectarea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent — ar'ată 
declarația. Este, de asemenea, expri
mat sprijinul față de jdeea transfor
mării Oceanului Indian într-o regiu
ne a păcii și a Mării Mediterane 
într-o zonă a păcii', securității și co
laborării. Referitor Ia situația din 
America Centrală, declarația con
damnă toate atentatele la adresa su
veranității Nicaraguei și dezaprobă 
alocarea de către S.U.A. a 100 milir 
oane dolari pentru finanțarea for
țelor contrarevoluționare.

In DECLARAȚIA ECONOMICA 
se evidențiază legătura dintre dezar
mare și dezvoltare. Cursa înarmări
lor, precizează documentul, are re
percusiuni negative și asupra țărilor 
în curs de dezvoltare. După ce relie
fează consecințele crizei economice 
internaționale asupra țărilor în curs 
de dezvoltare, declarația cere state
lor occidentale să renunțe la măsu
rile comerciale discriminatorii, la 
blocadă și embargo față de statele 
slab dezvoltate. Declarația se pro
nunță pentru modificarea termenilor 
de schimb din comerțul mondial, 
care sînt defavorabili țărilor în curs 
de dezvoltare. Această schimbare —. 
se precizează — trebuie realizată in 
cadrul relațiilor Nord-Sud. Criza 
economică internațională, relevă do
cumentul, a afectat capacitatea țări
lor in curs de dezvoltare de a parti
cipa la comerțul mondial. In același 
timp, în comerțul mondial s-au con
statat o instabilitate a pieței, redu
cerea prețurilor la materiile prime, 
îngrădirea accesului produselor țări
lor în curs de dezvoltare pe piețele 
din țările dezvoltate, recurgerea la 
protectionism, creșterea influenței 
companiilor transnaționale. Aceste 
tendințe au dus la înrăutățirea ba
lanțelor de plăți ale țărilor în curs 
de dezvoltare, împovărate de mari 
datorii externe. Este afirmată im
portanța lărgirii colaborării econo
mice dintre țările membre ale miș
cării de nealiniere și sînt condam
nate instituțiile financiare interna
ționale, care impun condiții împovă
rătoare la acordarea de credite. Șefii 
de stat și de guvern participant! la 
reuniunea dș la Harare s-au pronun
țat în favoarea instituirii unei npi 
ordini economice internaționale.

Conferința de la Harare a adoptat, 
totodată, o DECLARAȚIE SPECIA
LA PRIVIND AFRICA AUSTRALA. 
Apartheidul, arată acest document, 
reprezintă o crimă la adresa umani
tății. S-a recomandat crearea unui 
fond special de solidaritate destinat 
ajutorării statelor din „prima linie".

Conferința internațională• • 
pentru denuclearizare 

și pace în Peninsula 
Coreeană

Cuvîntarea 
șefului delegației române 
PHENIAN (Agerpres) — In capi

tala R.P.D. Coreene, Phenian, con
tinuă lucrările Conferinței interna
ționale' pentru denuclearizare și 
pace în Peninsula Coreeană.

Luind cuvintul, șeful delegației 
române a prezentat inițiativele si 
demersurile țării noastre, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind reducere^ și eliminarea arsena-

■ lelor atomice, eliberarea omenirii , 
de coșmarul războiului termonuclear. 
Au fost subliniate, în acest cadru, 
acțiunile României socialiste pentru 
instaurarea de zone denuclearizate 
în Europa și în alte regiuni, ale 
lumii, ca parte integrantă a luptei 
pentru înlăturarea riscurilor de 
conflict nuclear. Vorbitorul a relie
fat contribuția țării noastre la 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare și chimice, fără 
baze, militare străine. S-a arătat că. 
în Spiritul acestor orientări și de
mersuri. România sprijină inițiativa 
R.P.D. Coreene vizînd transformarea 
Peninsulei Coreene într-o zonă a 
păcii, lipsită de arme și baze nu
cleare, menită să contribuie la reu- 
nificarea pașnică și independentă a 
patriei coreene, la statornicirea unui 
climat de pace și securitate în Asia, 
în întreaga lume.

Un discurs al tovarășului 
Kim Ir Sen

într-un discurs rostit la banchetul 
oferit în onoarea participanților la 
lucrările Conferinței pentru denu
clearizare și pace în Peninsula Co
reeană, tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a subliniat că men- , 
tinerea păcii și securității în lume 
este direct legată de salvgardarea i 

' acestora în Peninsula Coreeană. 
Totodată, el a spus că destinderea 
și pacea in regiune, precum și re- 
uriificarea pașnică a Coreei implică 
retragerea trupelor americane din , 
Coreea de Sud, ca și a armelor nu
cleare. După ce a relevat starea de 
încordare și pericolul de război exis
tente în Peninsula Coreeană. Kim lr 
Sen a amintit numeroasele propu
neri de pace raționale și conștruc- t 
tive ale R.P.D. Coreene și atașa
mentul statornic la orientarea pri- ' 
vind reunificarea pașnică a patriei.

Atît timp cît vor exista armele 
nucleare pe planeta noastră, peri- ! 
colul de război nuclear nu va dis
părea. iar umanitatea nu va scăpa ,i 
de amenințarea nucleară — a rele- ■ 
vat vorbitorul. Este necesar deci să ' 
fie interzise experiențele cu armele 
nucleare, producția și amplasarea 
acestora în vederea reducerii arse
nalelor și suprimării lor complete. 
Kim Ir Sen a .evidențiat importanta 
creării de zone denuclearizate și 
zone ale păcii in diferite regiuni ale 
lumii.

R. P. D. COREEANĂ 

Măsuri pentru promovarea 

păcii
PHENIAN 8 (Agerpres). — Co

mandamentul Suprem al Armatei 
Populare Coreene a hotărit că o 
serie de unități ale armatei să parti
cipe masiv la edificarea pașnică a 
tării, alăturîndu-se astfel mișcării 
populare pentru realizarea obiecti
velor * pe termen lung ale construc
ției socialiste aprobate de cel de-al 
VI-lea Congres al Partidului Muheii 
din Coreea. In conformitate cu 
această măsură, relevă un comunicat 
difuzat de agenția A.C.T.C., divizii 
și brigăzi ale diferitelor unități ale 
Armatei Populare sînt retrase pe 
scară largă din zonele și posturile 
lor din prima linie șl trimise în 
sectoarele importante ale edificării 
economice socialiste.

Măsura — subliniază A.C.T.C. — 
constituie o nouă dovadă a aspira
țiilor pașnice ale poporului coreean, 
în eforturile sale pentru atenuarea 
tensiunii și menținerea unei păci 
durabile în Peninsula Coreeană, în 
cadrul Anului Internațional al Păcii, 
în cazul în care S.U.A. și autorită
țile sud-coreene întreprind măsuri 
echivalente sau altele susceptibile să 
atepueze tensiunea în Peninsula 
Coreeană, R.P.D. Coreeană este gata 
să adopte acțiuni și mai încuraja
toare pentru pacea în Coreea, se 
subliniază în comunicat.

Tîrgul internațional 
de la Salonic

ATENA (Agerpres) — In prezența 
primului-ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu, a fost 
inaugurată cea de-a 51-a ediție a 
Tirgului internațional de la Salonic.

Luind cuvintul, Andreas Papan- 
dreu a relevat că guvernul elen va 
continua, și in viitor, politica de 
stabilizare economică, mentionind 
că aceasta a determinat înregistra
rea unor rezultate pozitive, intre 
care a amintit diminuarea deficitu
lui sectorului public, a deficitului 
balanței de plăti, precum și a ratei 
inflației. El a lansat un apel pentru 
intensificarea eforturilor in direcția 
sporirii productivității muncii și a 
competitivității economiei naționale. 
Creșterea productivității muncii 
constituie principala modalitate prin 
care se poate asigura un progres 
susținut al economiei naționale, a 
arătat vorbitorul.

Țara noastră este reprezentată la 
această manifestare de 12 întreprin
deri de comerț exterior, care expun 
produse din domeniul industriei 
constructoare de mașini, electronică 
și electrotehnică, industriei chimice 
și petrochimice, ușoare.
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