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PLANUL - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR,

LA TOTI INDICATORII]

MESAJUL
tovarăș™ NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 

adresat Conferinței internaționale privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare

• Angajare holărîtă pentru realizarea 
planului la toți indicatorii cantitativi și 
calitativi ® Producția fizică și exportul 
- priorități absolute în activitatea fie
cărui colectiv din industrie • Cheltuie
lile materiale, costurile de producție - 
diminuate substanțial la fiecare produs
• Măsuri ferme pentru creșterea în ritm 

accelerat a productivității muncii

într-o atmosferă Însuflețită, de strînsă unitate in 
jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor a omagiat 
împlinirea a 43 de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă ca 
un moment de aleasă sărbătoare, trăit cu intensitate 
și cu simțăminte de adincă mindrie patriotică, dar și 
de puternică mobilizare în Întrecerea socialistă, în ac
tivitatea susținută pentru transpunerea neabătută în 
viață a Programului partidului, a marilor obiective 
economice și sociale stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Nicicând nu și-a găsit împlinirea ei cea mai deplină, 
ca în anii ce au trecut de la istoricul eveniment, vo
cația de muncă pașnică și progres a poporului nostru. 
Nicicînd nu a dobindit această vocație strălucirea ei 
cea mai puternică ca în anii de după Congresul al 
IX-lea, cind, prin voința unanimă a comuniștilor, a 
întregului popor, in fruntea parti.dului a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul de al cărui nume, 
de ale cărui gîndire prodigioasă și neobosită activitate 
practică se leagă toate înfăptuirile țării din cea mai 
glorioasă epocă a sa. O epocă de renaștere națională, 
de revigorare a efortului creator al întregului nostru 
popor, liber, demn, stăpin deplin pe destinele sale.

Ca in fiecare an. sărbătorirea zilei eliberării a pri
lejuit, pe fondul unei puternice efervescențe creatoare 
și al unei înalte angajări muncitorești, o activitate sus
ținută consacrată realizării și depășirii, in condiții de 
calitate și eficiență ridicate, a sarcinilor de plan in 
toate domeniile de activitate. De pe șantierele de in
vestiții. din fabrici și uzine, de pe ogoare, din insti
tutele de cercetări și proiectări, .din unitățile de ex
ploatare minieră și petroliere, de la marile obiective 
energetice, din multe alte locuri am primit in aceste 
zile vești despre fapte de muncă exemplare, despre 
realizări obținute in domeniul îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor asumate la export, creșterii productivității 
muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produ
selor. reducerii consumurilor materiale și energetice, 
sporirii eficienței întregii activități economice'.

Sub semnul abnegației și dăruirii cu care întregul 
nostru popor înfăptuiește politica partidului, al hotă- 
nrii de a transpune neabătut în practică orientările și 
sarcinile mobilizatoare formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., întrecerea socialistă 
pentru realizarea și depășirea planului pe acest al 
doilea an al cincinalului continuă. Amplificarea succe
selor dobindite pină acum in marea competiție a 
muncii impune o și mai puternică afirmare a iniția
tivei și responsabilității muncitorești, concentrarea 
tuturor eforturilor de gîndire și acțiune in vederea 
asigurării unui cit mai inalt grad de eficientă în în
treaga activitate. Cerință cu atît mai stringentă cu cit, 
iată, programele de dezvoltare intensivă a economiei 
naționale cunosc cote in continuă creștere. în concor
danță cu nevoile proprii, cu nivelul general al cuce
ririlor tehnico-științifice. dar și cu posibilitățile în
semnate de care dispunem pentru a răspunde cu 
promptitudine celor mai înalte exigențe ale unei acti
vități productive moderne.

Experiența demonstrează că rolul hotărîtor il au 
valorificarea judicioasă, cu o eficiență sporită, a ma
rilor rezerve umane și materiale, punerea cu randament 
maxim in valoare a mijloacelor moderne de produc
ție. în spiritul generoaselor idei și orientări date de 
secretarul general al partidului, se impune ca toate 
organele și organizațiile de partid să-și perfecționeze 
continuu activitatea politico-organizatorică. formele și 
mijloacele de inriurire a conștiințelor, popularjzînd 
sistematic experiența Înaintată, acționind pentru cu
noașterea stilului și metodelor de muncă ale fruntași
lor, pentru instaurarea in fiecare unitate a unui climat 
de muncă responsabilă, de ordine și disciplină, pentru 
fructificarea marilor resurse ale gindirii colective, ca 
și ale inițiativei fiecărui om al muncii. De aici decurge 
imperativul ca. pretutindeni, in fiecare întreprindere 
și ramură, rezultatele meritorii obținute pină acum
(Continuare in pag. a H-a)

PARTIDUL ȘI POPORUL 
- unitate indestructibilă

Munca susținută, fără preget, din 
toate domeniile vieții economico- 
sociale, izvorită din voința exem
plară cu care întreaga națiune a 
cinstit împlinirea a 22 de ani de 
la Congresul al IX-lea al partidu
lui. lucrările celui de-al treilea 
Congres al educației politice si cul
turii socialiste și marea sărbătoare 
a libertății noastre — ziua de 23 
August, zi de început a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă — a 
reliefat, o dată mai mult, unitatea 
monolitică a poporului român în 
jurul partidului comunist, al secre
tarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Afirmată răs
picat în cimpul cel mai convingător 
al adevărului — producția de bu
nuri materiale si spirituale — uni
tatea, de gindire și simțire, de vo
ință si acțiune dintre partid si popor 
a cunoscut emoționante forme de 
exprimare cu prilejul aniversării, 
pe intreg cuprinsul tării, a sărbă
torii noastre naționale.

Deosebit de relevant a expri
mat această stare de spirit 
adunarea festivă desfășurată in 
Capitală în prezența tovarășului 
Nioolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Primirea entu
ziastă. de puternică vibrație pa
triotică. făcută conducătorului 
partidului si statului, a dat expre
sie sentimentelor de aleasă stimă 
si prețuire Pe care toți fiii 
țării le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral, al partidului, președintele

Republicii. Intr-un plan mai larg, 
unitatea partidului si poporului s-a 
materializat in ziua marii noastre 
sărbători naționale prin exemplare 
fapte de muncă săvirsite in uzine, 
pe ogoare și șantiere. în toate sfe
rele producției materiale.

în anul celei de-a 43-a aniver
sări a revoluției de eliberare so
cială și națională. antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, 
societatea românească se înfăți
șează ca o societate puternică, vi
guroasă. unită prin aspirații si 
idealuri comune, prin convergenta 
de interese fundamentale ale tu
turor claselor și categoriilor so
ciale, prin munca eroică rt întregu
lui popor consacrată progresului și 
prosperității patriei socialiste.

Această creatoare stare de spirit 
are rădăcini adinei in convingerea 
nestrămutată pe care a căpătat-o 
poporul român, j>rin forța implaca
bilă a faptelor, a succeselor do
bindite intr-un foarte scurt răs
timp, că numai sub conducerea 
partidului comunist România a 
avut forța necesară să parcurgă. în 
doar oiteva decenii, mai multe 
etape istorice. transformîndu-se 
dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată și o agricultură înapo
iată intr-o tară industrial-agrară, 
cu o industrie puternică, modernă, 
complexă și cu o agricultură so
cialistă in plină dezvoltare și mo
dernizare. Creșterea accelerată a 
forțelor de producție pe baza unei 
judicioase politici de industriali
zare, a generalizării relațiilor so

N1HK STIMULENT PTNTDU REAlIZflffift 
$1 DEPĂSIDTA PRODUCȚIEI DE EXPORT

Intre problemele economice ale perioadei 
în care ne aflăm, pe primul plan se află 
îndeplinirea riguroasă, ritmică, la înalt nivel 
calitativ a sarcinilor de export.

Incepînd cu 1 august a.c., în toate unită
țile economice care participă la realizarea 
sarcinilor de export se aplică prevederile De
cretului Consiliului de Stat privind unele mă
suri pentru creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii, a întreprinderilor, in reali
zarea producției pentru export și a exportu
lui. In esență, pentru îndeplinirea integrală 
a planului in acest domeniu, pe total și pe 
relații de decontare, se acordă importante 
cîștiguri sub formă de adaos lunar la retri
buția aferentă producției pentru export pre
văzută in plan și in contractul de acord glo
bal pentru luna respectivă, determinat astfel :

10 la sută la îndeplinirea exportu
lui pe relația devize convertibile ; 
5 la sută la îndeplinirea exportului 
pe relația cliring țări socialiste.

DE REȚINUT
• Adaosurile respective se acordă :
- muncitorilor direct productivi, conducă

torilor subunităților de producție, maiștrilor, 
inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor indirect 
productivi și celorlalte categorii de personal 
din cadrul secțiilor, atelierelor și celorlalte 
subunități de producție care au stabilită pro
ducția fizică pentru export.

— personalului din conducerea unităților 
economice producătoare de mărfuri pentru 
export, șefilor compartimentelor de producție, 
planificare, aprovizionare tehnico-materială 
și comerț exterior din aparatul funcțional al 
acestor unități, precum și personalului cu 
atribuții in realizarea producției pentru ex
port și a exportului, din cadrul acestor com
partimente.

• Prevederile decretului se aplică și la 
unitățile care au stabilite prin plan sarcini 
cu privire la livrarea de materii prime, ma
teriale, piese și subansamble ce vor fi încor
porate in producția de export a altor unități.

OAMENI AI MUNCII!

Acționați cu toată hotărîrea pentru reali
zarea ritmică, integrală și la un nivel calitativ 
superior a producției pentru export!

ÎN PAGINA A ll-A : Calcule sugestive, experiențe, acțiuni din 
cîteva unități economice in legătură cu aplicarea prevederilor decre
tului Consiliului de Stat.

întreprinderea de utiloj chimic din Ploiești. Aspect din secția cozangerie grea, unde se mon
tează noi utilaje (schimbătoare de căldură) ce vor fi livrate la export

Foto : E. Dichiseanu

cialiste de producție în agricultură, 
dezvoltarea puternică a tuturor ra
murilor economiei naționale au 
asigurat condițiile necesare pentru 
ridicarea generală a nivelului de 
trai, a calității muncii și vieții în
tregului popor.

Oamenii țării sînt pătrunși pină 
în fibra cea mai adincă a conști
inței lor de adevărul că tot ce a 
fost ideal inalt si gind curat, că tot 
ce s-a săvîrșit în țara de la Dunăre 
și Carpați intru izbinda dreptății, 
libertății și neatirnării. că tot ceea 
ce a însemnat mers înainte al unui 
întreg popor pe calea progresului 
și civilizației, ridicarea sa spre con
diția omeniei, dreptății și egali
tății, că tot ceea ce ne-a dat tăria 
granitului, forța să biruim greu
tăți, să trecem obstacole se leagă 
de fapta și de lupta partidului nos
tru comunist.

Dacă azi ne putem mîndri că 
producția industrială a României 
socialiste este de peste 100 de ori 
mai mare ca în 1944. că produc
ția agricolă a sporit și ea in 
această perioadă de circa 6 ori, iar 
venitul national este mai mare de 
peste 32 de ori, că sintem în stare 
să dăm viată unor proiecte la care 
altădată nici nu cutezam să visăm, 
că orașele și satele țării și-au 
pus pe chip însemnele unei prefa
ceri radicale, toate aceste mari în
făptuiri nu pot fi despărțite in nici 
un fel de marea încredere tfe care 
o are poporul in gindul și fapta 
partidului.

Capacitatea partidului de a uni

Organizarea Conferinței internaționale privind rela
ția dintre dezarmare și dezvoltare reprezintă un mo
ment important in lupta pentru pace și securitate 
internațională, pentru progresul economic și social al 
tuturor popoarelor. Folosesc acest prilej de a adresa 
tuturor participanților la acest important forum mon
dial un salut călduros, împreună cu cele mai bune 
urări.

Conferința pentru dezarmare-dezvoltare are loc în 
condițiile în care situația internațională continuă să 
se mențină deosebit de gravă și complexă, îndeosebi 
ca urmare a intensificării cursei înarmărilor, a acu
mulării unor uriașe cantități de arme, în special de 
arme nucleare, care pot distruge de cîteva ori întreaga 
planetă. Au crescut intr-un ritm fără precedent chel
tuielile militare, care absorb și deturnează în scopuri 
de distrugere uriașe resurse financiare, materiale și 
umane. în același timp, în diferite regiuni ale lumii 
se mențin conflicte și stări de tensiune, au loc acțiuni 
de folosire a forței, de amestec brutal în treburile 
interne ale altor state.

Economia mondială este confruntată, de asemenea, 
cu probleme grave care afectează toate statele lumii, 
în mod deosebit țările în curs’ de dezvoltare. Au con
tinuat să crească datoriile externe ale țărilor în curs 
de dezvoltare — care se ridică in prezent la peste un 
trilion de dolari — s-au adîncit decalajele dintre țările 
sărace și cele bogate, ceea ce are consecințe profund 
negative asupra dezvoltării tuturor popoareior, a an
samblului vieții internaționale.

Se poate afirma, pe drept cuvînt, că s-a ajuns la 
o situație paradoxală, intolerabilă, cind se risipesc 
resurse imense pentru înarmări, pentru perfecționarea 
și multiplicarea unor mijloace tot mai sofisticate de 
distrugere în masă, în timp ce în lume există nume
roase probleme economice și sociale grave, nesolu- 
ționate.

Este o realitate că în numeroase țări șomajul afec
tează grav viata a milioane și milioane de familii, că 
tineretul din multe țări nu are asigurate locuri de 
muncă și nu are o perspectivă în viață, că aceasta 
generează, la rindul său, fenomene profund negative, 
cum sînt creșterea, criminalității, a consumului de 
droguri și alte asemenea fenomene care duc la de
gradarea ființei umane.

Este, de asemenea, o realitate profund îngrijorătoare 
că încă și acum, in epoca revoluției tehnico-științifice 
moderne, o parte importantă a omenirii este neștiu
toare de carte, analfabetă, acest fenomen fiind prezent 
chiar și în țările capitaliste cele mai dezvoltate. De 
asemenea, bolile, subnutriția continuă să secere viața 
a zeci și sute de milioane de oameni de pe toate 
continentele lumii.

Toate aceste fenomene care afectează profund pro
gresul continuă să existe și chiar să se amplifice. în 
timp ce cursa înarmărilor absoarbe an de an fonduri 
uriașe, devenind o povară tot mai grea, de nesupor
tat pentru toate popoarele.

în lumina acestor realități, apare tot mai clar fap
tul că fără reducerea cheltuielilor militare — care au 
ajuns și ele, în acest.an, la peste 1 trilion de dolari 
— nu este posibilă soluționarea pozitivă a gravelor 
probleme sociale și economice mondiale.
r Pornind de la strînsa interdependență care, există 
intre dezarmare și dezvoltare. România se pronunță 
cu toată hotărîrea pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri reale și urgente de dezar
mare, de lichidare a armelor nucleare si de reducere 
substanțială a armamentelor clasice, a forjelor arma
te și cheltuielilor militare.

în spiritul întregii sale politici de dezarmare, co
laborare și pace și pornind de la dorința de a-si aduce 
o contribuție proprie, concretă la eforturile în direc
ția reducerii cheltuielilor militare. România a hotărit, 
incă de anul trecut. în cadrul unui referendum na
țional. la care a participat practic Întregul nostru po
por. să reducă, in mod unilateral, cu 5 Ia sută, efec
tivele, armamentele și cheltuielile sale militare. Re
sursele eliberate ca urmare a acestei măsuri au fost 
alocate procesului de dezvoltare economică și unor 
acțiuni social-culturale realizate în folosul întregii 
societăți.

Considerînd că există condiții pentru a se trece, de 
către* toate statele, la reducerea cheltuielilor militare. 
România propune adoptarea de către statele partici
pante la conferință a unui apel cu privire la înghe
țarea bugetelor militare la nivelul anului 1987 și re
ducerea lor in prima etapă cu cel puțin 5 la sută,

în jurul său întregul popor își 
trage rădăcinile din faptul că el 
însuși este trup din trupul poporu
lui ; din popor se aleg cei mai buni 
dintre fiii săi pentru a întări ne
contenit rîndurile partidului. din 
popor se ridică conducătorii de 
partid, cu poporul împreună parti
dul elaborează și duce la îndepli
nire politica sa.

Starea de unitate atît de proprie 
organismului nostru social este re
flexul firesc al stării de adincă 
echitate instituită continuu. prin 
măsuri, realiste, profund umane, cu 
deosebire după Congresul al IX-lea 
al partidului, cind în fruntea parti
dului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. strălucit gîn- 
ditor politic și neobosit conducător 
revoluționar, promotor al acțiunii 
novatoare în toate domeniile vieții 
economico-sociale, al unui nou stil 
de muncă și de conducere — in 
mijlocul oamenilor, cu oamenii, 
pentru oameni. Sub permanentele 
impulsuri novatoare, susținute de 
secretarul general al partidului cu 
propriul său exemplu de muncă și 
gindire. s-a desfășurat in anii de 
după 'Congresul a! IX-lea un pro
ces revoluționar de o neasemuită 
profunzime și vastitate, care a dat 
semnificații noi manifestării uni
tății dintre partid și popor.

Practica încetățenită de con
ducătorul încercat și prețuit al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. după Congresul

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL ERICH HONECKER ÎMPLINEȘTE 75 DEAN!

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea ordinului „Victoria Socialismului" 

tovarășului Erich Honecker,
secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, la intăiirea priete
niei dintre poporul român și poporul german, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării 
internaționale,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani.
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC - Se conferă ordinul „Victoria Socialismului" tovarășului Erich Honecker, secretar general al 

Comitetului Central ol Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar generat al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Dragă tovarășe Honecker,
La cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de 

naștere. îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat ai Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român și al meu personal, să vă adresez 
un cald salut prietenesc și cele mai cordiale felicitări, 
împreună cu urarea sinceră de sănătate și fericire perso
nală. de noi succese in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
Xl-Iea Congres al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, în dezvoltarea continuă a Republicii Democrate Ger
mane prietene.

Exprim și eu acest prilej Înalta apreciere pe care parti
dul și poporul nostru o acordă contribuției dumneavoas
tră nemijlocite la întărirea prieteniei și dezvoltarea co
laborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană. întîlnirile pe 
care le-am avut împreună, înțelegerile și hotăririlc con
venite au fost de fiecare dată puternice manifestări ale 

(Continuare in pag. a V-a)
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Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

urmînd ca economiile realizate să fie folosite atît pen
tru nevoile social-economice proprii, cit și pentru 
creșterea contribuțiilor la programele de asistentă teh
nică ale O.N.U. Adoptarea unor asemenea măsuri ar 
elibera uriașe resurse materiale, financiare și umane, 
care să fie utilizate în scopul dezvoltării, ar asigura 
progresul economic și social mai rapid al tuturor po
poarelor. ar permite alocarea unor fonduri mult mai 
importante pentru sprijinirea eforturilor țărilor in 
curs de dezvoltare.

Avînd în vedere toate aoestea, România consideră 
câ actuala Conferință internațională privind relația 
dezarmare-dezvoltare ar trebui să lanseze un apel 
hotărit pentru intensificarea negocierilor în toate fo
rurile de dezarmare, pentru adoptarea în cadrul 
O.N.U, a unui program cuprinzător de dezarmare 
nucleară și clasică, de reducere substanțială a chel
tuielilor militare.

Propunem, totodată, ca fiecare măsură de dezar
mare să ducă la suplimentarea corespunzătoare a re
surselor disponibile pentru programele de dezvoltare, 
în general, ar trebui ca în toate acordurile de dezar
mare să fie înscrise clauze care să prevadă că resur
sele eliberate vor fi folosite numai in scopuri pașnice. 
Pe această bază ar putea fi creat un fond internațio
nal de dezvoltare, sub egida O.N.U., care să fie ali
mentat in mod continuu din economiile rezultate prin 
înfăptuirea măsurilor de dezarmare. O reducere de 
cel puțin 20—30 la sută a cheltuielilor militare ar 
elibera fonduri uriașe care ar putea contribui la so
luționarea multor probleme sociale grave cu care se 
confruntă astăzi omenirea, îndeosebi țările in curs de 
dezvoltare.

O altă problemă importantă a relației dezarmare- 
dezvoltare o constituie faptul că, in prezent, cursa 
înarmărilor acaparează energia creatoare a unui im
portant număr de oameni de știință, absoarbe o în
semnată parte din totalul resurselor alocate pe plan 
mondial cercetării științifice și tehnologice. La aces
tea se adaugă urmările negative pe care le are carac
terul de monopol și secret militar asupra transfe
rului unor tehnologii de vîrf din țările dezvoltate spre 
cele în curs de dezvoltare. în domenii de interes vital 
pentru progresul lor economic și social.

Se impune, de aoeea, să se treacă fără tntîrziere la 
măsuri concrete pentru a se asigura folosirea știin
ței și tehnologiei exclusiv în scopuri pașnice, pentru 
reorientarea cercetărilor științifice și tehnologice din 
domeniul militar spre soluționarea unor probleme 
economice și sociale grave pe care le ridică starea de 
subdezvoltare în care se află circa două treimi din 
omenire, pentru convenirea căilor și mijloacelor ca 
toate țările și popoarele lumii să poată beneficia 
neîngrădit, în condiții de deplină egalitate, de cele 
mai noi realizări ale revoluției tehnico-știintifice.

România consideră că ar trebui să se treacă la 
examinarea concretă, in cadrul O.N.U., a aspectelor 
practice pe care le ridică treoerea resurselor folosite 
în scopuri militare către utilizări pașnice care să ser
vească progresului și bunăstării tuturor popoarelor.

în general, noi considerăm că, in împrejurările ac
tuale. se impune să fie intensificată lupta popoarelor, 
a forțelor înaintate din întreaga lume pcmt.ru a se re
nunța la forță și la amenințarea cu forța în relațiile 
internaționale, pentru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai și numai pe calea 
pașnică, a tratativelor.

Trebuie făcut totul pentru promovarea fermă în re
lațiile dintre toate statele lumii a principiilor depli
nei egalități in drepturi, respectării independentei și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, dreptului fiecărui popnr 
de a se dezvolta liber și independent, potrivit propriei 
voirițe. fără nîci un amestec dini «Tara. * Numai pe 
această bază se vor putea asigura raporturi normale 
între state, un climat trainic de destindere, securitate 
și largă colaborare internațională.

Țara noastră va face și în viitor totul pentru a con
tribui la afirmarea politicii de pace și colaborare, de 
dezarmare, apreciind că aceasta răspunde pe deplin 
intereselor de progres și dezvoltare ale poporului 
român și ale tuturor popoarelor lumii, cauzei gene
rale a păcii și colaborării în întreaga lume.

Cu aceste gînduri, doresc să urez încă o dată suc
ces deplin lucrărilor Conferinței internaționale pri
vind relația dintre dezarmare și dezvoltare.

BERLIN 
legăturilor tradiționale dintre cele două țări ale noastre, 
au deschis largi perspective conlucrării noastre în toate 
domeniile.

Cunoaștem și apreciem activitatea pe care o desfășu
rat: în slujba edificării orinduirii noi, socialiste în Re
publica Democrată Germană, contribuția pe care o adu
ceți la dezvoltarea colaborării și întărirea solidarității 
partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor democra
tice și progresiste, la cauza generală a destinderii. dezar
mării, securității și păcii în lume.

Doresc să relev cu satisfacție conlucrarea activă din
tre partidele și țările noastre pentru solutionarea con
structivă a marilor probleme ale vieții internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

tmi exprim convingerea că bunele relații dintre parti
dele și țările noastre se vor extinde și adinei- și in viitor, 
spre binele popoarelor noastre. în interesul cauzei gene
rale a socialismului, colaborării, securității și păcii în 
Europa si in întreaga lume.

Cu cele mai calde sentimente prietenești.

4

pcmt.ru


AGINA 2 SCÎNTEIA — marți 25 august J987

PUTERNIC STIMULENT PENTRU REALIZAREA

Șl DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI DE EXPORT

Calitatea — argument decisiv

Lucrările agricole de sezon 
-efectuate la timp, cu grijă 

maximă pentru calitate!
Exportul — prioritatea priorități- 
>r ! Form.ulată intr-un fel sau altul, 
:eastă apreciere am auzit-o in 
ajoritatea întreprinderilor orăde- 
5, măsurile privind creșterea c«- 
teresării materiale a personalului 
uncitor din unitățile economico 
i sarcini de export dovedindu-se 
a puternic stimulent al activității 
reductive a fiecărui colectiv, 
întreprinderea „Sinteza" — Oradea, 
liantul perioadei care a trecut din 
nul în curs consemnează aici reali- 
irea exportului în proporție de 104 
i sută, cu substanțiale depășiri pe re- 
iția devize convertibile (126 la sută).
— Experiența ne arată că reușita 

ine în esență de două aspecte : 
irimul se referă la calitatea irepro- 
abilă a produselor ; al doilea, la 
el de important, vizează receptivi- 
atea maximă față de cerințele fie- 
ărui partener, deopotrivă prompti- 
jdine in onorarea contractelor — ne 
punea inginerul Iosif Mate, direc- 
orul întreprinderii.

O bătălie pe două fronturi in care, 
șa cum aveam să constatăm, colec- 
.ivul s-a angajat cu toate forțele. 
Suficient să amintim, de pildă, că 
iniile neîncărcate la capacitate au 
tost reprofilate pe fabricația altor 
produse cu bază materială și des- 
faoere asigurată, atestind implicarea 
îficientă a cercetării. Acidul salici- 
Iic. benzoatul de sodiu, sinoratoxul 
96 la sută, oxidul verde de crom li
vrate de chimistii orădeni se situea
ză din. punct de vedere calitativ la 
un înalt nivel, fiind apreciate drept 
etalon între produsele similare pe 
Piața externă.

Hotărîrea și răspunderea cu care 
»e acționează pentru realizarea pla
nului la export se manifestă în fie
care atelier și secție. Antidăunătorii 
și medicamentele produse in secția 
organo-fosforice II sint solicitate și 
exportate în zeci de țări, printre 
partenerii constanți numărîndu-se 
cunoscute firme din Japonia, Olan
da, R.F.G., S.U.A.

— Ponderea cea mai însemnată a 
capacităților secției este destinată 
producției de export, precizează in
ginera Rodica Stoker Cheregi, res
ponsabil cu probleme de export. 
Urmărim zilnic in amănunt derula
rea fiecărei partide de contract, 
efectuind de regulă lansarea în pro
ducție cu o săptămînă înaintea în
ceperii lunii de plan. Putem onora 
prompt și la termen fiecare coman

dă fără să rămînem cu stocuri ne- 
vămuite la sfirșit de lună.

Diversificarea producției, adapta
rea continuă a structurii ei la ce
rințele pieței externe nu sint consi
derate suficiente pentru dinamizarea 
exportului. Hotărîtoare e și disci
plina calității.

— Organizat riguros, ne întreg 
fluxul de producție, de la recepția 
materiilor prime la expediția produ
sului finit, controlul tehnic de cali
tate și-a spus dintotdeauna cuvintul 
la noi. adăuga directorul unității. 
Fie și cea mai mică abatere de la 
tehnologie ar însemna ratarea, pier
deri de materii prime și energie. De 
aceea am organizat in așa fel fil
trul calității incit să știm cu exacti-

torul combinatului, hotărîtoare sint 
mobilitatea, adaptarea din mers la 
exigentele pieței externe.

Dincolo de aceste cuvinte ..econo
micoase". am încercat să desprindem 
citeva detalii dintr-o experiență 
care, fără îndoială, este demnă de 
un larg interes pentru unitățile de 
profil. Pe măsură ce a crescut vo
lumul exportului, si mai ales pon
derea seriilor mici, s-a trecut Ia ac
centuarea gradului de specializare a 
fabricilor și secțiilor, mergîndu-se 
pină la profilarea acestora pe parte
neri externi, grupe de produse si 
chiar esențe lemnoase. Fabrica din 
Salonta, bunăoară, prelucrează doar 
rășinoase. iar secția '..Bihoreana" din 
Oradea execută numai mobilier rus-

In întreprinderi din municipiul Oradea

tate, pentru fiecare partidă, echipele 
care au realizat-o. controlorii de ca
litate care au avizat certificatele. 
Aș spune că experiența pe care am 
dobîndit-o nu ne Îngăduie răgaz 
decit. pentru lucrul bine făcut In 
continuă creștere de la un. an la 
altul. livrările la export dovedesc 
•acest lucru cu prisosință.

Sint argumente in plus oare vor
besc de la sine despre faptul că bă
tălia pentru calitate reprezintă pi
votul reușitei certe în realizarea 
exportului. Mobilizîndu-se exemplar, 
cunoscînd îndeaproape avantajele 
materiale acordate în cazul îndepli
nirii integrale a sarcinilor asumate, 
ehimiștii de Ia „Sinteza" Oradea 
prelimină pentru luna în curs în
făptuirea prevederilor de Plan pe 
relația cliring și depășirea nivelelor 
stabilite pe devize convertibile. Ast
fel. stimulentele bănești de care vor 
beneficia fiecare din cei 130 lucră
tori nominalizați pentru producția 
de export in cadrul secției organo- 
fosforice II vor fi intre 70 și 100 lei.

Fapte remarcabile de muncă re
comandă și colectivul Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului Oradea, 
ca deținător al unei experiențe de 
certă valoare în îndeplinirea sarci
nilor de plan Ia export. Suficient 
să amintim că în prezent, compara
tiv cu 1981, volumul mobilei expor
tate de aici a sporit de peste 3 ori.

— în realizarea planului Ia export 
— afirma ing. Vladimir Oros, direc-

tic din stejar. In felul acesta s-a 
reușit să se valorifice mai bine 
experiența unor colective, să se 
optimizeze aprovizionarea tehnico- 
materială și dotarea cu utilaje adec
vate, specifice executării anumitor 
tipuri de mobilier, să se asigure fo
losirea cu indici superiori a capaci
tăților de producție. Cu rezultate 
deosebite s-a soldat crearea citorva 
centre de prelucrare a materiilor 
prime, adincind astfel gradul de in
tegrare și cooperare In producție a 
unităților din cadrul combinatului. 
Pe platforma Alfa din Oradea, de 
exemplu, aste concentrată integral 
prelucrarea materialului lemnos ma
siv. efectuarea tapiseriei și. în bună 
parte, chiar fabricarea anumitor 
tipuri de panouri. Avantajele 7 Pro
ductivitatea muncii a sporit cu peste 
15 la sută. Efect la care se adaugă 
disponibilul de capacitate apărut în 
celelalte unități. însumind pină la 
20 la sută, spre exemplu, in căzui 
secției „Bihoreana".

Efortul îndreptat in direcția înde
plinirii exemplare a exportului vi
zează în egală măsură adaptarea 
operativă a procesului tehnologic la 
executarea oricărei comenzi. La sec
ția „Bihoreana" aflăm că de ani de 
zile aici se lucrează cu Întreaga 
capacitate pentru export pe devize 
convertibile. Pentru onorarea la ter
men a fiecărei comenzi, sectoarele 
pregătitoare lucrează cu un avans 
de minimum o jumătate de lună.

aflăm de la tehnicianul Silviu Roa- 
tiș, șeful secției. Mai reținem că, la 
nivelul combinatului, lansările in fa
bricație sint mai mari cu 40 la sută, 
tocmai pentru a asigura livrarea 
ritmică a producției. în acest con
text, specializarea unei secții in rea
lizarea prototipurilor nu putea să nu 
ne atragă. „Dezideratul nostru, res
pectat întocmai pină acum, este de 
a finaliza cu un avans de cel puțin 
o săptămînă fiecare prototip" — 
precizează subinginerul. Gabor Hai- 
du. șeful secției. Fiecare nou produs 
creat este conceput aici pentru a 
corespunde și exigențelor parteneri
lor externi, fructificîndu-se in acest 
scop cit mai judicios informațiile de 
piață, concluziile desprinse de la 
contractări și participări la tîrguri 
prestigioase. încă un fapt semnifi
cativ : gradul de înnoire realizat 
aici atinge 45 la sută pe 7 luni. în 
timp ce valoarea obținută dintr-un 
metru cub de masă lemnoasă depă
șește 8 100 lei.

Prevederile recentului decret al 
Consiliului de Stat privind stimu
larea personalului muncitor pentru 
realizarea producției de export si a 
exportului au sporit In toate subu
nitățile combinatului capacitatea de 
angajare a oamenilor muncii. Lucru 
absolut firesc. ;de vreme ce volumul 
exportului depășește 90 la sută din 
producție, ponderea local.izindu-se 
pe relația devize convertibile. Ono
rarea la termen și in condiții de 
calitate ireproșabilă a contractelor a 
atras după sine suplimentarea unor 
comenzi de către o seamă de parte
neri din U.R.S.S.. R.F.G., Olanda. 
Belgia, S.U.A., ceea ce va Însemna 
suplimentarea portofoliului de co
menzi cu 7 la sută. Să menționăm, 
totodată, că planul de export pe re
lația cliring este îndeplinit în pro
porție de 101 la sută, fiind onorate 
integral contractele scadente pe de
vize convertibile, unde sporul înre
gistrat față de aceeași perioadă a 
anului trecut este de 38 Ia sută. Un 
simplu calcul arată că. in această 
unitate, pentru îndeplinirea integra
lă a exportului ne relația cliring. 
ce se estimează și pe luna august, 
personalul muncitor va înregistra, 
pină la sfirșitul anului, un venit su
plimentar de peste 750 mii lei, ceea 
ce va insemna majorarea lunară a 
retribuției cu circa 2 la sută.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii”

mehedinți : Eliberarea terenurilor pentru arături trebuie grăbită!
în unitățile agricole din județul 

Mehedinți, cea mai mare parte a 
forțelor mecanice sint angajate în- 
tr-un susținut efort spre a se în
cheia la termenul stabilit arăturile 
adinei de vară pentru insămînțările 
de toamnă. Consemnăm la început 
trei dintre măsurile stabilite de că
tre comitetul județean de partid in 
scopul impulsionării acestei lucrări : 
nominalizarea in fiecare unitate șl 
fermă a solelor ce urmează a fi se
mănate cu păioase ; coordbnarea de 
către consiliile populare a acțiunii de 
eliberare a terenului prin folosirea 
zi și noapte a tuturor atelajelor 
existente in comune ; organizarea, la 
nivelul fiecărui consiliu agroindus
trial, a cîte două formații de meca
nizatori care să lucreze la executa
rea arăturilor cu tractoare de mare 
putere sub directa îndrumare a spe
cialiștilor.

Să vedem care este mersul acti
vității in cimp. La cooperativa a- 
gricolă din Gogoșu, mazărea, orzul 
și griul au ocupat 1 200 hectare. Aici 
se acționează pe două fronturi. Pre
ședintele unității, Constantin Guran. 
se ocupă direct de eliberarea tere
nului. „Zilnic avem în cîmp 85 ate
laje. pentru care am stabilit norme 
de lucru în raport de distanțele de 
la care se transportă paiele — ne 
spune el. Reușim astfel să transpo.r- 
tăm zilnic peste 250 tone, asigurînd 
front larg de lucru tractoarelor. 
Peste 1 100 de hectare sint deja eli
berate de paie". La rîndul său, fîis-

tor Marius, inginerul-șef al unității, 
care răspunde de efectuarea arătu
rilor, precizează : „în mod deosebit 
urmăresc ritmul și calitatea lucrării 
pe cele 460 hectare ce urmează a fi 
însămînțate in toamnă. Cum terenul 
este destul de tare și se lucrează 
anevoios, este necesar ca plugurile, 
care sint echipate eu scormonitori și 
lucrează în agregat cu grape nere
glabile, să fie mai des reglate pen
tru a realiza o arătură uniformă".

în unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Gruia s-au obținut în 
acest an cele mai mari producții de 
orz și grîu din județ. Iar in aceste 
zile se muncește intens pentru pro
ducțiile mult sporite din anul viitor. 
Pe inginerul Vasile Galea, directorul 
S.M.A. Gruia, 11 intîlnim pe o solă a 
C.A.P. Vrața. împreună cu ingine
rul-șef al unității. Rus Gheorghița, 
el face citeva măsurători. Adincimea 
arăturii este cea indicată in ordinul 
de lucru al mecanizatorilor. Cei doi 
parcurg sola de la un capăt la altul 
și apreciază că se respectă întocmai 
tehnologia stabilită.

Mai ales în ultimele zile, ritmul la 
arat pe ansamblul județului a cres
cut simțitor. Aceasta ca urmare a 
faptului că pe tractoare lucrează 
acum și mecanicii de ateliere si deci 
forța a sporit. Ne convingem însă 
că se mențin totuși diferente mari 
între unități și ferme, că, în unele 
locuri, mari întinderi de teren sint 
ocupate cu paie, iar tractoarele nu 
au asigurat în permanență front de

lucru. La C.A.P. Pătulele I, din 350 
hectare s-au arat circa 150 hectare, 
iar din cele 190 hectare, pe care vor 
urma orzul și griul, numai 65 hecta
re. Unitatea are forță de muncă su
ficientă. Numai că, în cîmp, la eli
berarea terenului, se află doar 40—50 
de cooperatori și 16 atelaje din cele 
48 care au fost nominalizate pentru 
această lucrare. Oprim și pe o solă 
a C.A.P. Cioroboreni. Cei 20 meca
nizatori se află in plină activitate. 
De la ei aflăm că de trei zile nici 
un cadru tehnic din unitate n-a tre
cut măcar citeva minute pentru a ve
dea ce probleme se ridică in legă
tură cu executarea arăturilor. Bună
oară, faptul că frontul de lucru se 
îngustează intrucît paiele încă n-au 
fost adunate. Cit este întinderea de 
mare, in plină zi, nu zărim aici de
cit 15.—20 de cooperatori. Conducerea 
cooperativei n-a asigurat masa me
canizatorilor în cimp. din care cau
ză aceștia pierd timp prețios cu 
deplasarea pină în sat. Sînt minu
suri neadmise in organizarea muncii, 
care trebuie grabnic înlăturate. Pen
tru că pregătirea viitoarei producții 
cere maximă răspundere din partea 
specialiștilor, a tuturor cadrelor, 
pentru respectarea întocmai a veri
gilor tehnologice și încadrarea in 
timpul optim a fiecărei lucrări in 
parte.

Vlrgiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii*

ialomița: Recoltarea legumelor — după graficele stabilite!

Toate contractele — onorate la timp!
Astăzi este un lucru 

obișnuit ca ateliere, sec
ții si chiar unități în
tregi să producă numai 
pentru export, ceea ce im
plică eforturi susținute și 
neîntrerupte de adaptare 
la exigențele ereseînde ale 
unei piețe in continuă 
schimbare și diversificare.

Aceste reflecții ne-au fost 
prilejuite de investigația 
efectuată la întreprinderea 
de mașini electrice Bucu
rești. unitate care exportă 
direct sau indirect aproape 
jumătate din totalul pro
ducției sale in peste 70 de 
țări de pe mapamond. Dis
cutăm pe această temă 
cu ing. Aurel Militaru, 
șeful serviciului desfacere- 
expdrt.

— Se pătrunde greu pe o 
piață ?

— Foarte greu. De multe 
ori. produsul trebuie testat 
și omologat in laboratoare 
speciale in țările respecti
ve. Așa a fost cazul, de 
exemplu, cu motoarele 
antiexplozive exportate în 
R.F.G., sau cu motoarele 
asincrone exportate in Ca
nada și in Statele Uni

te. Omologarea produselor 
noastre pe piețele respecti
ve a reprezentat însă și un 
certificat al calității.

— Cum se corelează ex
portul direct cu cel in
direct ?

— Fiind produse inter
mediare, exportăm indirect 
motoarele electrice intr-o 
proporție mai mare și în 
continuă creștere. Este fi
resc așa și eficient pentru 
economia națională să ex
portăm mai multe mașini 
și agregate complexe și 
mai puține motoare. Iar 
prevederile recentului de
cret al Consiliului de Stat 
ne stimulează în mod deo
sebit să acordăm aceeași 
atenție exportului indirect, 
ca și celui direct, onorin- 
du-ne exemplar, chiar in 
devans, obligațiile contrac
tuale. Mobilizați puternic 
de prevederile decretului, 
vom încheia această lună 
cu realizarea integrală a 
sarcinilor de export, preli- 
minind o depășire a aces
tora cu peste un milion lei.

Eugen RADULESCU

UN CALCUL CONCLUDENT
Veniturile suplimentare de tare - potrivit 

decretului - beneficiază muncitorii,.-ceilalți 
oameni ai muncii, pentru realizarea integrală 
a sarcinilor ta export, pe toral și pe relații, 
apar concludent în următorul calcul efectuat 
la nivelul unui produs. . . .. .JL.

In secția a doua de fabricație a întreprin

derii, echipele conduse de maiștrii Nicolae 
Preda și Alexandru Radu, formate din cite 
31 de persoane, efectuează în luna august

*îh*Mitmbup dlferitdț bobi narea' stated-” 
relor motoarelor asincrone de tip ASI^ de 
diverse gabarite, destinate in cea mai „mare, 
parte exportului direct și indirect.

Sarcina de export a celor două echipe este :
• 237 motoare pe relația devize convertibile
• 1 090 motoare pe relația cliring țări socialiste

în grădinile de legume din iudețul 
Ialomița se recoltează, se sortează și 
se livrează zilnic spre piață sau spre 
industrializare 400 tone tomate, 200 
tone vinete, 80—90 tone ardeioase, 
35—45 tone fasole păstăi. 80—100 tone 
ceapă, 100 tone alte zarzavaturi și 
250—300 tone pepeni. Din aceste can
tități, 350 tone provin de la fermele 
întreprinderii pentru producerea si 
industrializarea legumelor si fructe
lor Fetești, unde sint prelucrate, iar 
alte 150 tone provin de la întreprin
derea pentru producerea legumelor 
Urziceni, care sint livrate pentru 
aprovizionarea Capitalei. Cantități 
mari de iegume se recoltează acum 
și in unitățile din consiliile agroin
dustriale Fierbinți, Grivița. Cocora 
și Girbovi. Paralel cu sarcinile pen
tru aprovizionarea populației și pen
tru industrializare, zilnic sînt expe
diate la export 150 tone de tomate, 
ardeioase și pepeni. în scopul recu
perării restantelor înregistrate în lu
nile iunie și iulie, comandamentul 
județean pentru agricultură a stabilit 
ca. .jncepînd.,dJh, această săptămînă, 
să se ajungă la un ritm mediu zilnic 
de /ecoijtare de 1 500 tone de legume.

Am ărmărit dș fața locuhd;-îm
preună cu tovarășul Marin Ltipu, di
rectorul trustului horticol Ialomița, 
modul în care se muncește in grădi

nile din județul Ialomița. în fermele 
din cadrul întreprinderii pentru pro
ducerea legumelor Urziceni există o 
bună organizare a întregii activități. 
Recoltarea tomatelor, a vinetelor și 
ardeioaselor. precum și a celorlalte 
legume se face fără să se piardă ni
mic din producția realizată. Legume
le sînt sortate direct în cîmp, in care 
scop s-au creat formații speciale de 
cooperatori. O bună organizare a 
muncii am întîlnit și în fermele a- 
parținînd cooperativelor agricole din 
Roșiori, Moviiița. Traian, Miioșești și 
Girbovi. Este de remarcat participa
rea masivă la lucru a cooperatorilor 
de la Maia. Ne oprim la ferma nr. 
2.'condusă de tehnicianul Stancu Ră- 
ducanu, unde zilnic sînt prezenți la 
culesul legumelor peste 200 de oa
meni. De dimineața pină seara, ei 
string și livrează 50—60 tone de ar
deioase, tomate și vinete.

în contrast cu marea majoritate a 
grădinarilor care prin rezultatele ob
ținute au dovedit că pot să obțină 
producții bune și în condiții mai pu
țin prielnice. în cooperativele agri
cole de producție din localitățile Re- 
yiga, Scînteia, Rovine. Alexeni. Ion 
Roată. Ciochina și Căzănești, dato
rită slabei organizări a muncii, nici 
recoltarea și nici livrarea legumelor 
nu se fac conform programelor sta

bilite. în aceste unități, trustul hor
ticol județean și-a trimis împuter
niciți pentru a îndruma și impulsio
na ritmul lucrărilor.

Una din condițiile valorificării co
respunzătoare a producției o consti
tuie buna funcționare a transportu
lui. Or, în fermele I.P.L. Urziceni și 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție din consiliile agroindustriale 
Fierbinți, Grivița. Cocora și Girbovi 
se constată că mijloacele de trans
port pe care unitățile beneficiare din 
Capitală și din diferite județe trebuie 
să le trimită, pentru a prelua pro
ducția recoltată, nu sosesc la timp, 
fapt ce determină unele deprecieri 
de calitate și. implicit, importanta 
pierderi. De asemenea, stațiile C.F.R. 
de unde se expediază legumele pen
tru județe îndepărtate nu leagă va
goanele la garniturile cu coletărie 
rapidă sau la alte trenuri care au 
circulație prioritară. Sînt neajunsuri 
mai vechi, bine cunoscute de factorii 
direct răspunzători. Dacă le semna
lăm din nou. o facem cu convingerea 
că cei răspunzători vor lua măsurile 
care să ducă la înlăturarea grabnică 
a acestor deficiente în organizarea și 
desfășurarea transportului.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii*

Venituri suplimentare pentru indeplinirea sarcinii :
In situația în care atît în cele două formații, cît și in întreaga întreprindere planul 

de export direct și indirect, pe fiecare relație, este îndeplinit, tariful mediu de manoperă 
pentru bobinarea unui motor este, practic, mai mare cu :

• 12,52 LEI pe relația devize convertibile
• 4,99 LEI pe relația cliring țâri socialiste
Ceea ce înseamnă că, în luna respectivă, cele două echipe vor primi in plus

8411 lei,
revenind in medie pe un om al muncii 135,65 lei.
Este deci limpede că, în condițiile aplicării decretului Consiliului de Stat, reali

zarea exemplară, integrală a sarcinilor la export atrage după sine cîștiguri suplimentare 
importante.

PLANUL - ÎNDEPLINIT EXEMPLAR, 
LA TOȚI INDICATORII!

Recoltatul florii-soarelu'r ta 
C.A.P. Simnicu de Sus, jud.

Dolj
Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
in marea întrecere socialistă să fie 
analizate cu exigență și răspundere, 
desprinzindu-se toate concluziile și 
învățămintele necesare din expe
riența acumulată, din lipsurile și 
neajunsurile manifestate, astfel incit 
mobilizarea oamenilor să fie orien
tată prioritar spre asigurarea rea
lizării exemplare, la toți indicatorii 
calitativi și cantitativi, a sarcinilor 
de plan.

în acest sens, așa cum a subliniat 
în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate colectivele 
de oameni ai muncii trebuie să de
pună eforturi stăruitoare, bine orga
nizate. să acționeze cu hotărire pen
tru realizarea producției fizice la 
toate sortimentele, in așa fel incit să 
se asigure raporturi optime in proce
sul producției între furnizori și bene
ficiari. Valabilă pentru toate între
prinderile și sectoarele de activitate, 
această sarcină economică majoră 
vizează în mod deosebit unitățile 
chemate să asigure baza de materii 
prime și resurse energetice a tării, 
precum și pe cele care realizează 
produse de care depinde promo
varea fermă, susținută a progresu
lui tehnico-științific, domenii în 
care, prin înlăturarea unor neajun
suri, există condiții reale și favora
bile înregistrării unor rezultate mult 
superioare celor obținute pină in 
prezent. între problemele economi- 
oe ale perioadei in care ne aflăm, 
se detașează, prin dimensiunile și 
importanta sa deosebită, necesitatea 
îndeplinirii riguroase, ritmice, Ia 
înalt nivel calitativ a sarcinilor la 
export in toate întreprinderile și în 
toate ramurile economiei naționale 
— obiectiv prioritar al activității 
economioe. în spiritul înaltelor exi
gențe ale autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, al principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, a fost elaborat un ansamblu 
de reglementări menite să deter
mine o cointeresare materială direc
tă, nemijlocită a tuturor oamenilor 
muncii și a întreprinderilor pentru 
realizarea producției de export. Re
centul decret al Consiliului de Stat 
reprezintă, din acest punct de ve
dere, un puternic stimulent pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor 
prevederilor din contractele înche

iate cu partenerii de peste hotare. 
Important de reținut mai este și 
faptul că, potrivit unor prevederi 
ale decretului, cointeresarea mate
rială se aplică și la unitățile care 
au stabilite sarcini cu privire la li
vrarea de materii prime, materiale, 
piese și subansamble ce urmează a 
fi incorporate in producția de ex
port a altor unități, deci indiferent 
dacă exportul se face direct sau 
indirect.

Echilibrul material al dezvoltării 
economice în acest an, ca de altfel 
pe întregul cincinal, este conceput 
în condițiile încadrării stricte în 
normele de consum aprobate și re
ducerii, pe această bază, a cheltuie
lilor materiale, a costurilor de pro
ducție. De altfel, la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. s-a cerut ministere
lor, centralelor industriale și între
prinderilor să ia măsuri hotărite 
pentru respectarea cu strictețe a 
consumurilor stabilite, a normelor 
legale în acest domeniu. în aoelași 
scop, al creșterii eficienței și com
petitivității, conducerile de între
prinderi, consiliile oamenilor mun
cii, organele și organizațiile de 
partid sint chemate să acorde în
treaga atenție măsurilor de ridicare 
a nivelului tehnic al producției, de 
îmbunătățire a calității in toate sec
toarele de activitate. Pe aoelași plan 
de importanță, ca un factor funda
mental pentru realizarea programe
lor de dezvoltare generală a tării, 
se situează creșterea mai puternică 
a productivității muncii, pe baza 
unei mal bune organizări a acesteia, 
a mecanizării și automatizării pro
ducției. Experiența bună dobindită 
în această privință de numeroase 
unități trebuie generalizată, iar 
munca inteligent concepută, desfă
șurată și riguros finalizată, buna 
gospodărire, chibzuință și spiritul 
de economisire să caracterizeze ac
tivitatea tuturor unităților, a fiecă
rui om al muncii.

Programului de perfectionarc a or
ganizării și modernizare a econo
miei noastre ii sint circumscrise 
practic toate măsurile, inițiativele si 
acțiunile ce vizează Îmbunătățirea 
calității produselor, reducerea cos
turilor. valorificarea superioară a 
resurselor materiale, energetice si 
de muncă, sporirea productivită

ții muncii în concordanță cu exi
gențele actuale, cu baza tehnico- 
materială de care dispune economia 
națională. înfăptuirea programelor 
de modernizare înseamnă, în fapt, 
dezvoltarea și utilizarea cit mai efi
cientă a bazei proprii de materii 
prime și energetice, folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor și in
stalațiilor din fiecare ramură indus
trială, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, asigurarea u- 
nei înalte competitivități a produse
lor românești pe piața mondială. în 
mod firesc, prooesul de moderniza
re presupune sporirea eforturilor or
ganizatorice, hotărîrea colectivelor de 
oameni ai muncii de a acționa cu 
maximă răspundere pentru promo
varea și aplicarea celor mal noi cu
ceriri ale științei și tehnicii contem
porane. Tocmai de aceea, organelor 
și organizațiilor de partid, organelor 
de conducere colectivă din întreprin
deri le revine datoria să creeze ab
solut toate condițiile necesare apli
cării. cu efectele scontate, a măsuri
lor stabilite, veghind ca acțiunea de 
modernizare să se desfășoare per
manent, la oea mai înaltă intensi
tate.

Perioada care urmează pune in 
fata unităților economice, a tuturor 
oamenilor muncii sarcini sporite, 
mobilizatoare, dar realiste, pe deplin 
posibil de înfăptuit. Ca proprietari, 
producători și beneficiari a tot ceea 
ce se realizează in tara noastră, sîn- 
tem profund interesați să traducem 
cu fermitate in viață sarcinile și ho- 
tăririle partidului, să valorificăm cu 
maximă eficientă resursele materia
le și de muncă de care dispunem, 
acționind cu spirit de răspundere 
revoluționară, muncind mai bine și 
mai spornic, cu întreaga noastră ca
pacitate și inițiativă creatoare. Răs- 
punzind vibrantelor îndemnuri ale 
secretarului general al partidului, 
stă pe deplin în puterea noastră să 
obținem o înaltă eficiență economi
că in toate domeniile de activitate, 
rezultate superioare in îndeplinirea 
obiectivelor celui de-a] doilea an al 
acestui cincinal, pentru a întîmoina 
cu noi și bogate împliniri Conferința 
Națională a partidului, pentru ca 
patria să urce noi trepte spre viito
rul de progres, prosperitate și civi
lizație comunistă.

SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
-cerinfă economică

în această perioadă, sporirea continuă, susținută a producției de căr
bune cocsificabi! și energetic reprezintă una din sarcinile economice de 
cea mai mare însemnătate și răspundere. în ancheta de astăzi vom În
fățișa citeva aspecte din activitatea minerilor, inițiativele și măsurile 
adoptate, problemele cu care se confruntă in vederea îndeplinirii pre
vederilor planului la extracția de cărbune.

de mare actualitate

Ritmurile înalte de producție, de
pășirea constantă a planului la ex
tracția cărbunelui sînt urmarea fi
rească a preocupării ce există in ca
drul colectivului de muncă al în
treprinderii miniere Lonea. din Va
lea Jiului, pentru înfăptuirea acțiuni
lor de continuă modernizare și per
fecționare a proceselor de producție. 
Specialiștii, cadrele tehnico-ingine- 
rești sau minerii cu o bogată expe
riență profesională acordă cea mai 
mare atenție cercetării și punerii în 
valoare a noi abataje, a unor noi 
zone de zăcămînt care pot fi exploa
tate cu randament sporit, extinderii 
unor metode înaintate de lucru.

— Cu citva timp in urmă, mineri 
și alte cadre din minele Văii Jiului 
am participat la un schimb de expe
riență Crnanizat de comitetul jude
țean de partid Ia Amenajarea hidro
energetică Rîu Mare—Retezat, unde 
ne-am însușit modul în care se poate 
aplica tehnologia de betonare a ga
leriilor și a altor lucrări miniere, cu 
ajutorul unei instalații adecvate — 
ne-a relatat ing. Vlorel Boantă, di
rectorul minei Lonea. Ce am văzut 
acolo ne-a convins pe deplin asupra 
eficientei soluției tehnice respective, 
astfel incit, o dată întorși la locul 
nostru de muncă, am acționat cu 
operativitate pentru aplicarea învă
țămintelor desprinse din schimbul 
de experiență amintit.

Concret, iată cum s-a procedat. în 
primul rind s-a procurat o instala
ție de betonare acționată hidraulic, 
de fabricație românească, și s-a sta
bilit ca prima betonare să se facă

la complexul de evacuare a apelor 
de la orizontul de 350 metri — lucra
re de anvergură, executată tn con
diții deosebite. Desigur, era foarte 
anevoios să se transporte in subteran 
betonul preparat Ia suprafață. în 
consecință, subinginerul Ioan Bordea,

ția de betonare în subteran, care 
poate lucra la lungimi de la 40 pină 
la 70 metri liniari ne orizontală și 
pină la 25 metri în lucrările verticale, 
ne-a precizat subinginerul loan Bor
dea. Cînd am văzut-o la lucru la 
Riu Mare-Retezat, ne-am dat seama 
ce avantaje ar fi pentru minele din 
Valea Jiului să folosească asemenea 
instalații la betonarea unor lucrări 
miniere, dar mai ales la betonarea' 
galeriilor într-o secțiune corespun
zătoare : productivitate crescută, ca
litate înaltă, siguranță deplină. Am

O valoroasă inițiativă 
la întreprinderea minieră Lonea

șeful sectorului, ți adjunctul său, ing. 
Victor Cazacu, cu sprijinul unor or
taci au studiat mai multe soluții de 
asigurare a betoanelor in flux neîn
trerupt, pentru ca instalația să lu
creze la întreaga capacitate. Ideea 
care s-a dovedit cea mai potrivită 
a fost amenajarea unei stații de be
tonare chiar in subteran, la intersec
ția a două galerii. Pentru nisipul și 
cimentul sosit de la suprafață s-a 
montat un sistem mecanizat de 
descărcare acționat hidraulic. în 
acest mod. materialul descărcat s-a 
transportat pe o bandă de cauciuc 
direct în betonieră, unde era malaxat 
și apoi introdus in instalația de beto
nare. S-a reușit astfel ca instalația 
să fie minuită doar de trei oameni 
care au betonat peste 300 metri li
niari de lucrări miniere intr-un timp 
mal scurt decit cel prevăzut inițial, 
cînd se calculase că sînt necesari 15 
oameni, de la care se cereau eforturi 
fizice deosebite.

— Ne este de mare ajutor instala

preluat eu toată convingerea tehno
logia respectivă și, iată, acum o 
considerăm intrată definitiv în me
todele curente de lucru. Acum, după 
Încheierea lucrărilor in complexul 
de evacuare a apelor, instalația este 
folosită la betonarea rampei și a 
silozului colector de la blocul 4 al 
orizontului 350 m. în același timp, se 
acționează cu toate forțele la mon
tarea celei de-a doua instalații in 
galeria transversală de la blocul 2 
pentru betonarea stației de transfor
mare și a unui nou complex de 
evacuare a apelor.

Desigur, în diferitele condiții de 
lucru, apar probleme noi. deopotrivă 
tehnice și organizatorice. Bunăoară, 
pentru ca ambele instalații de be
tonare să funcționeze nestînjenit, erau 
neoesare creșterea producției de be
toane și perfecționarea transportului 
spre instalații. Și această problemă 
și-a găsit rezolvarea. S-a aflat că la 
o unitate constructoare de mașini din 
Alba Iulia a început construirea unor

vagonete motomalaxoare lungi, ac
ționate pneumatic. Primele două va
gonete au și fost achiziționate de 
mina Lonea și au fost introduse în 
subteran. Prin folosirea lor, betoane- 
le necesare se aduc rapid și in con
diții calitative corespunzătoare la 
orice loc de muncă din subteran.

Fiind ciștigată de pe acum o anu
mită experiență . în utilizarea noii 
tehnologii, se va face un pas impor
tant Înainte : se va trece la betona
rea galeriei de Ia orizontul 300, pe 
o lungime de 2 kilometri — galerie 
astfel dimensionată incit să răspundă 
tuturor necesităților de transport. O 
lucrare de mare importanță pentru 
mina Lonea, care va fi executată 
intr-un timp mai scurt decit prin 
metodele clasice și la un nivel ca
litativ superior.

— Betonarea celor mai importante 
lucrări miniere cu ajutorul instalați
ilor de tipul celor care se folosesc 
în prezent Ia Lonea preocupă și cele
lalte mine din Valea Jiului — ne-a 
spus inginerul Titus Costache, direc
tor general adjunct al Combinatului 
minier Valea Jiului. S-a dovedit clar 
că prin efectuarea lucrărilor de be
tonare cu aceste instalații se reali
zează un contact intim intre rocă 
și susținere și, fapt notabil, are loc 
preluarea unor convergențe duble 
sau chiar mai mari, ceea ce face ca, 
in viitor, galeriile să-și păstreze 
timp îndelungat secțiunile realizate 
inițial. Deci nu mai sînt necesare 
reprofilări și nici nu se mai for
mează pungi de gaz metan în spa
tele susținerii. Dacă mai adăugăm 
productivitatea ridicată ce se obține 
prin folosirea acestor instalații, este 
leșne de Înțeles că fiecare colectiv 
minier este direct interesat în apli
carea noii tehnologii.

Sabin CERBU
corespondentul „Seinteii*
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CTITORGIUI ROMÂNIEI MODERNE, SOCIALISTE - PROFUNDA PREJEIRE, 
DRAGOSTEA ȘI STIMA ÎNTREGULUI POPOR

Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 43-a 
aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă

împreună cu toți fiii țării, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ca
pitală vă exprimă, acum, la marea 
sărbătoare națională, mult iubite to
varășe secretar general, încă o dată, 
întreaga admirație și recunoștință 
pentru faptul că sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă, grandioa
sa epopee a noii deveniri socialiste 
a patriei in care partidul — centrul 
vital al națiunii — a dinamizat cu 
putere energiile creatoare ale po
porului român, a conferit celor peste 
două decenii ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea atributele celei mai 
mărețe perioade de înflorire a Româ
niei. pe care o numim cu aleasă 
cinstire față de, ilustrul său ctitor 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se re
levă în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Folosindu-se la un nivel supe
rior potențialul de care dispun 
unitățile Capitalei în vederea ob
ținerii unor ritmuri de creștere 
mai rapidă a producției, pe 7 luni 
s-a obținut, față de aceeași perioadă 
a anului trecut, un spor de 4 miliar
de lei. Acordîndu-se o atenție spo
rită îmbunătățirii calității produse
lor, ridicării competitivității lor la 
export, înfăptuirii programelor de 
modernizare, prin asimilarea unui 
mai mare număr de mașini, utilaje, 
instalații, gradul de innoire a pro
ducției a ajuns la aproape 41 la sută, 
cu 5 procente peste nivelul planifi
cat. în investiții au fost puse in 
funcțiune 8 importante capacități de 
producție, se continuă în ritm intens 
construcția metroului și amenajarea 
complexă a rîului Dîmbovița, execu- 
tîndu-se, totodată, conform pro
gramului, un volum important de 
lucrări in marile ansambluri și obiec
tive urbanistice din zona centrală 
a orașului, mărețe ctitorii ce se în
făptuiesc din inițiativa și sub direc
ta dumneavoastră conducere.

Adine recunoscători față de spriji
nul permanent și multilateral acor
dat in intreaga activitate, cu deo
sebit respect, vă exprimăm dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, cele mai 
-calde mulțumiri pentru grija ce o 
purtați dezvoltării economico-sociale 
și urbanistice a Bucureștiului, îm
preună cu angajamentul că vom 
acționa cu întreaga noastră pricepere 
și energie pentru a întîmpina cu noi. 
și tot mai mari succese Conferința 
Națională a partidului, eveniment de 
importanță cardinală pentru accele
rarea procesului de dezvoltare in
tensivă a patriei.

CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR
— se arată in telegramă — vă adre
sează cu deosebit respect, cu cele 
mai alese sentimente de nemărginită 
stimă, admirație și recunoștință, 
dumneavoastră, marele erou între 
eroii neamului, patriot înflăcărat și 
ilustru militant revoluționar, oma
giul fierbinte al oamenilor muncii, 
membri ai sindicatelor din țara 
noastră, pentru tot ce ați făcut si 
faceți întru progresul și măreția pa
triei, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului român, triumful păcii și 
colaborării multilaterale pe planeta 
noastră.

Alese sentimente de prețuire și 
profund respect nutresc membrii 
sindicatelor față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, emirțentă personalitate a 
partidului și statului nostru, savant 
de largă reputație mondială, a cărei 
activitate neobosită, plină de dăruire 
patriotică și răspundere revoluțio
nară. a adus și aduce o contribuție 
de inaltă valoare la progresul știin
ței, invățămintului și culturii româ
nești, al întregii noastre societăți, 
la creșterea prestigiului României in 
rîndul țărilor și popoarelor lumii. 
Punind in centrul activității noas
tre mobilizarea elanului . celor ce 
muncesc in întrecerea socialistă pen
tru realizarea planului la toți in
dicatorii, pentru a întîmpina cu fapte 
de muncă exemplare Conferința Na
țională a partidului, vom intensifica 
in același timp preocupările sindica
telor pentru înfăptuirea politicii so
ciale, înalt umanistă a partidului și 
statului nostru, politică al cărei țel 
suprem este creșterea calității mun
cii și vieții poporului, bunăstarea sa 
materială și spirituală.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că in 
perioada trecută din acest cin
cinal au fost înregistrate une
le rezultate bune privind creș
terea producției industriale și a- 
gricole. infăptuirea programului 
de investiții, creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, mate
riale. combustibil și energie electri
că. nivelurile atinse în 1986 și în pe

rioada parcursă din acest an fiind 
superioare celor realizate in 1985.
— se arată in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R,

Slujind cu abnegație și dăruire re
voluționară. cu inepuizabilă dăruire 
interesele vitale ale tării și poporu
lui român, cauza edificării socialis
mului și comunismului in România, 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați afirmat în conștiința omenirii 
ca strălucit promotor al luptei pen
tru promovarea păcii. înțelegerii și 
colaborării, pentru apărarea dreptu
lui sacru al popoarelor la viață liberă 
și demnă, la independență și suvera
nitate. pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
asemenea întregului nostru partid și 
popor, dorința cea mai fierbinte pe 
care o nutresc toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile clujene, fără 
deosebire de naționalitate, este de 
a vă avea permanent in frunte, 
urîndu-vă din toată inima deplină pu
tere de muncă, sănătate și nesecată 
energie, spre gloria și măreția Româ
niei de azi și de miine, demnă și pros
peră. independentă și suverană, așa 
cum au visat-o cei mai luminați îna
intași ai neamului, cum ați prefigu- 
rat-o dumneavoastră in Programul 
partidului și o dorește și făurește cu 
abnegație și eroism poporul român.

Lupta dumneavoastră eroică. încă 
din anii tinereții, pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale poporu

lui, a independenței și demnității 
patriei, excepționala capacitate de a 
organiza și conduce ampla operă de 
făurire a noii societăți, realismul și 
spiritul creator, profund științific, 
consecvența cu care acționați pentru 
identificarea celor mai eficiente căi 
și mijloace de soluționare a proble
melor de care depinde înaintarea 
fermă, neabătută a României spre 
viitorul de aui- al comunismului, con
stituie, pentru noi toți, supremul 
exemplu de responsabilitate și con
știință revoluționară ce ne luminează 
și ne însuflețește în tot ceea ce în
făptuim — se menționează in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R.

Oamenii muncii din această parte 
a tării rememorează, cu vie satisfac
ție și emoție, vizitele de lucru pe 
care le-ați efectuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in județul 
Iași, vizite ce au determinat trans
formări radicale, adinei mutații în 
geografia economică, socială și spiri
tuală a acestor meleaguri.

Călăuziți de vizionara dumnea
voastră gindire revoluționară, avînd 
in față minunatele orizonturi des
chise patriei de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R.. oamenii muncii ieșeni 
vă încredințează, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotârîrea și voința unanimă în a vă 
urma neabătut, de a munci cu abne
gație și spirit revoluționar pentru a 
spori contribuția județului Iași la 
înflorirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

La acest măreț eveniment aniver
sar. oștirea tării isi exprimă senti
mentele de profundă stimă, fierbinte 
dragoste si nemărginit devotament 
pe care le nutrește fată de dumnea
voastră. genialul ctitor al României 
socialiste moderne, eroul cel mai de 
seamă între eroii neamului, ale cărui 
gindire si activitate revoluționare 
si-au pus cu putere amprenta pe 
toate înfăptuirile românești din anii 
socialismului. îndeosebi din perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.. de 
•cind conduceți cu înțelepciune si 
clarviziune destinele partidului și 
națiunii — se arată in telegrama MI
NISTERULUI APĂRĂRII NAȚIO
NALE.

O adîncă recunoștință vă poartă 
armata tării pentru strălucita funda
mentare a doctrinei militare națio
nale. pentru veghea dumneavoastră 
neobosită la securitatea construcției 
pașnice a societății socialiste si co
muniste in patria noastră, pentru 
preocuparea statornică ce o manifes
tați fată de creșterea Capacității com
bative a armatei, de înzestrarea ei 
•cu mijloace de luptă perfecționate, 
produse de industria națională de a- 
părare. al cărei creator sinteti.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Comandant Suprem, că urmînd 
cu perseverenta luminosul exemplu 
•pe care ni-1 oferiți cu atîta genero
zitate si avînd gravate pentru tot
deauna in inimi si în conștiințe mo
mentele memorabile ^ile prezenței 
dumneavoastră în mijlocul militari
lor. pe cîmpul aplicațiilor tactice, pe 
șantierele economiei naționale, la ac
tivele de bază de comandă și de 
partid din armată, vom acționa 
neabătut pentru înfăptuirea politicii 
interne si externe a partidului și sta
tului nostru, a sarcinilor oe ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea. a prevederilor Di
rectivei privind pregătirea militară 
si politică a armatei pentru ridicarea 
capacității combative a marilor uni
tăți si unităților si îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor în economia 
națională.

în aceste momente de glorioasă 
aniversare, in atmosfera de puter
nică efervescentă creatoare generată 
de întîmpinarea cu rezultate deose
bite. in toate domeniile de activitate, 
a Conferinței Naționale a partidului 
și de sărbătorirea a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii, vă aducem 
prinosul omagiului nostru ostășesc 
pentru inegalabilele înfăptuiri din 
cea mai fertilă epocă a multimilena
rei istorii a patriei — ..Epoca 
Nicolae . Ceaușescu". pentru cu
tezanța comunistă de patriot înflăcă
rat si revoluționar dirz. care v-ați 
consacrat din anii cei mai fragezi ai 
tinereții, conducerii marilor bătălii 
ale clasei muncitoare din tara noas
tră. idealurilor de progres si pros
peritate ale poporului român — se 
relevă în telegrama DEPARTA
MENTULUI SECURITĂȚII STA
TULUI.

Adresăm, totodată, cele mai alese 
gînduri de respectuoasă prețuire. în
treaga gratitudine mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, mili
tant de seamă al partidului si statu
lui nostru, om de știință de largă 
recunoaștere internațională, pentru 
contribuția de seamă adusă alături 
de dumneavoastră la fundamentarea 
si înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
la înflorirea științei, invățămintului 
Si culturii românești, la creșterea 
prestigiului României socialiste pe 
toate meridianele.

Vă asigurăm si cu acest prilej 
solemn, mult iubite si stimate tova
rășe Comandant Suprem, că vom fi 
totdeauna la datorie, alături de toți 
fiii tării, actionind neabătut, cu con
știință revoluționară si totală dărui
re patriotică, pentru a ne aduce o 
contribuție superioară calitativ la în
deplinirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, fiind gata in orice împre
jurări să ne îndeplinim misiunile 
specifice, să apărăm. împreună cu 
întregul popor cuoeririle revoluțio
nare. independenta, suveranitatea și 
integritatea patriei. Republica Socia
listă România.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca. si cu acest 
prilej să vă adresăm cele mai vii 
mulțumiri pentru grija si atenția pe 
care le acordați statornic înfloririi 
si prosperității Argeșului contempo
ran. pentru tot ceea ce ati făcut si 

■ faceți ca. o dată cu tara. Argeșul să 
devină o modernă ctitorie a socia
lismului. pentru sprijinul multilate
ral pe care-1 acordați organizației 
județene de partid, pentru orientă
rile si indicațiile ce ni le dati în per

manentă. cu grijă și exigentă. în ve
derea îmbunătățirii întregii noastre 
activități — se relevă în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R.

Așa cum ne-am angajat in fața 
dumneavoastră în luna mai a.c. cind 
am avut marea bucurie si deosebita 
cinste de a ne fi oaspete drag, vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru ca în anul Conferin
ței Naționale a partidului și al celei 
de-a 40-a aniversări a Republicii să 
realizăm o producție industrială su
plimentară în valoare de cel puțin 
1 miliard lei. iar in agricultură să 
obținem producții care să ne permită 
să candidăm cu succes la înaltul titlu 
de ..Erou al Noii Revoluții Agrare", 
să înfăptuim neabătut hotărîrile ce
lui de-al XIII-lea Congres el .parti
dului.

Epoca inaugurată de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului — lumi
noasă perioadă de înflorire și ridi
care a României contemporane pe 
înalte culmi de .civilizație și progres 
— ne care în semn de respec
tuos omagiu o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu11, a însemnat și 
pentru județul Brașov anii cei mai 
dinamici și fructuoși. Constatăm cu 
satisfacție, mîndrie patriotică și re
cunoștință fierbinte că în acest răs
timp industria județului și-a sporit 
producția de 5,3 ori, iar agricultura 
de peste 2 ori. că toate orașele și sa
tele noastre au devenit puternice 

• Comuniștii, toți oamenii muncii dau expresie 
hotăririi ferme de a munci cu abnegație și dăruire 
revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor pe anul 1987, pe întregul cincinal, intimpinind 
Conferința Națională a partidului cu rezultate cit 
mai bune in toate domeniile de activitate.

• Puternice sentimente de mindrie patriotică 
pentru amplul ecou internațional al politicii de pace 
și colaborare promovate cu fermitate și consecvență 
de România socialistă, de Eroul României, Eroul 
Păcii — președintele Nicolae Ceaușescu.

centre de cultură și civilizație socia
listă. fapt ce ilustrează in modul cel 
mai grăitor mutațiile petrecute în 
structura economică și socială a 
acestei străvechi vetre românești.

Pentru toate aceste transformări 
cu adevărat revoluționare, pentru 
grija deosebită pe care o manifes
tați față de județul nostru, ca de 
altfel față de toate județele tării, 
pentru, indicațiile și orientările de 
excepțională însemnătate de care am 
beneficiat cu ocazia celor peste 30 de 
vizite de lucru efectuate pe aceste 
meleaguri, vă rugăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să primiți cele mai vii și alese mul
țumiri izvorite din adîncul inimilor 
noastre — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R..

Ne angajăm să acționăm în 
vederea întimpinării Conferinței 
Naționale — eveniment deo
sebit de important în viața parti
dului și a țării — cu răspundere co
munistă pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în acest 
an și pe întregul cincinal, pentru a 
spori în continuare contribuția noas
tră la înfăptuirea istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, la progresul neîntrerupt 
al scumpei noastre patrii.

La marea noastră sărbătoare na
țională. noi, toți cei care trăim și 
muncim pe meleagurile Caraș-Seve- 
rinului. prezentăm bilanțul rodnic al 
muncii neobosite pentru țară, con
cretizate în însemnate cantități de 
cărbune, cupru și alte minereuri ex
trase peste plan. în produse metalur
gice, mașini și instalații de mare 
complexitate, necesare dezvoltării în 
ritm accelerat a viguroasei noastre 
industrii — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CA- 
RAȘ-SF,VERIN AL P.C.R.

Pe deplin conștient! că progresul 
continuu al economiei românești de
pinde de munca noastră și roadele ei, 
ne reinnoim in fața dumneavoastră, 
iubit conducător, angajamentul ferm 
de a ne amplifica eforturile de mun
că și creație pentru a transpune 
exemplar în viață istoricele hotăriri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, însuflețitoarele îndem
nuri pe care ni le-ați adresat de a 
adăuga noi și nepieritoare ctitorii 
grandioaselor împliniri dobîndite în 
arcul de timp, pe care cu justificată 
mindrie patriotică îl numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Noi. tinerii celei mai glorioase epocî 
din multimilenara .istorie a tării, ge
nerație care, cu cea mai aleasă mîn
drie patriotică, ne recunoaștem în fața 
istoriei ca fiind „Generația Epocii 
Nicolae Ceaușescu", vă asigurăm, din 
adîncul inimilor noastre tinere, de 
deplina noastră adeziune si nemăr
ginita încredere în politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, ce își găsesc o strălucită 
expresie în prezența entuziastă a în
tregului tineret al patriei în primele 
rinduri ale eroicei activități desfășu

rate de întregul nostru popor, sub 
conducerea partidului, pentru înfăp
tuirea mărețelor programe de dez
voltare multilaterală a țării — se re
levă in telegrama COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERETU
LUI COMUNIST.

Dorim să aducem, de asemenea, 
cele mai respectuoase și alese mul
țumiri tovarășei Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de 
reputație mondială, pentru atenția 
permanentă pe care o acordă educă
rii și formării comuniste, revoluțio
nare a tineretului, pentru contribuția 
remarcabilă Ia elaborarea si înfăp
tuirea politicii partidului si statului 
nostru, la dezvoltarea științei. învă
țământului și culturii românești.

Vă raportăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
urmînd neabătut, cu nestrămutată 
încredere, minunatul dumneavoastră 
exemplu de viată si luptă revolu
ționară, inestimabilele indicații și 
orientări pe care ni le adresați cu 
părintească grijă, am situat in cen
trul activității noastre educarea ti
neretului în spiritul muncii, prin 
muncă și pentru muncă, organizații
le U.T.C. și A.S.C. aducind o impor
tantă contribuție la continua perfec
ționare a pregătirii profesionale a 
tinerilor, însușirea și aplicarea in 
practică de către aceștia a celor mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
știin'țifice contemporane, la realiza
rea unor lucrări de producție, cerce
tare și proiectare. îndeplinind inte

gral, in cinstea zilei de 23 August, 
prevederile planului de .muncă' pa
triotică pe acest an al Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști • din 
România,

Răspunzînd cu înflăcărare și 
entuziasm tineresc îndemnurilor 
dumneavoastră de a învăța, a munci 
și iar a învăța, pentru a deveni 
demni cetățeni ai patriei socialiste, 
ne vom insuși în permanentă cele 
mai noi si înaintate cuceriri ale ști
inței și cunoașterii umane, pregătin- 
du-ne să ne asumăm, cu înaltă com
petentă și responsabilitate comu
nistă. revoluționară, la locurile de 
muncă, răspunderile ce ne revin in 
ampla operă de construcție socialistă 
a patriei.

Vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din județul Prahova, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au intimpinat marea sărbă
toare de la 23 August cu importante 
realizări in infăptuirea sarcinilor și 
obiectivelor celui de-al doilea an al 
cincinalului 1986—1990 și a angaja
mentelor asumate în marea întrecere 
socialistă. Astfel, prevederile planu
lui la producția marfă pe 8 luni au 
fost realizate de colectivele de oa
meni ai muncii din 31 unități econo
mice, care pină la sfirșitul lunii vor 
realiza o producție suplimentară de 
peste 442 milioane lei. livrîndu-se 
însemnate cantități de lignit, gaz 
metan utilizabil, produse ale indus
triei electrotehnice, ale mecanicii 
fine, anvelope, vată minerală, che
restea, confecții și altele — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.

Așezîr.d la baza întregii activități 
politico-organizatorice și ideologice 
tezele și orientările de o inestimabilă 
valoare teoretică și pitactică cuprinse 
in magistrala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. la 
cel de-al III-lea Congres al educa
ției politice și culturii socialiste, ur- 
mind strălucitul dumneavoastră 
exemplu, comuniștii, toți oamenii 
muncii prahoveni vor acționa pen
tru ridicarea la un nivel superior a 
întregii activități politico-educative 
in vederea formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste revoluționare a 
omului nou. constructor conștient al 
socialismului și comunismului, pen
tru mobilizarea tuturor forțelor la 
realizarea exemplară a sarcinilor 
economico-sociale ce ne revin pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru a în- 
timpina cil noi și tot mai mari suc
cese Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii.

Pentru tot ceea ce ați făcut șî fa
ceți pentru prosperitatea acestui po
por. pentru că v-am simțit perma
nent in mijlocul și în fruntea noas
tră, învățîndu-ne. la fața locului, să 
înflorim satele, să construim noi 

orașe, să formăm oameni, pentru 
marea încredere și apreciere ce ați 
acordat-o organizației de partid, tu
turor oamenilor muncii, atribuind ju
dețului înaltele titluri de „Erou al 
Muncii Socialiste" și ..Erou al Noii 
Revoluții Agrare", vă adresăm, cu 
toată căldura inimilor, rugămintea de 
a primi, nu numai acum, ci întot
deauna, vibrantul nostru omagiu de 
adîncă recunoștință și aleasă pre
țuire. cele mai calde, mai vii și mai 
sincere mulțumiri — se mențio
nează in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

Aducem, totodată, intreaga noastră 
gratitudine mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu. eminent om politic, 
activist de frunte al partidului și sta
tului nostru, purtător al virtuților fe
meii române dintotdeauna. savant 
de largă recunoaștere internațională, 
pentru activitatea deosebită pusă în 
slujba patriei și a poporului, pentru 
ridicarea necontenită a științei și 
culturii, a invățămintului românesc.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că întîmpinarea ma
relui sfat al comuniștilor. Conferința 
Națională, va fi pentru noi un prilej 
de profundă responsabilitate revolu
ționară. de mobilizare a întregii forțe 
politice, organizatorice, de muncă și 
creație a organizației județene de 
partid pentru ca, strins uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, cel mai 
stimat și mai iubit fiu al poporului, 
să îndeplinim exemplar obiectivele 
ce ne revin in acest an și in întregul 

cincinal, contribuind astfel la împli
nirea idealurilor de progres și civi
lizație ale națiunii noastre.

Vă raportăm si cu acest prilej de 
aleasă sărbătoare pentru întreaga 
națiune română că sucevenii, mobi
lizați plenar de profundele dumnea
voastră îndemnuri, indicații si che
mări patriotice au intimpinat marele 
jubileu al zilei de 23 August cu re
zultate notabile în toate domeniile 
de activitate — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SU
CEAVA AL P.C.R.

Prin aplicarea măsurilor cuprinse 
în programul de perfecționare a or
ganizării muncii si de.modernizare a 
proceselor de producție s-a realizat 
suplimentar o producție marfă in
dustrială de circa 500 milioane lei. 
din care 70 milioane lei producție 
•pentru export, in condițiile reducerii 
•costurilor totale cu peste 80 milioane 
lei si a celor materiale cu 40 mili
oane lei.

Mobilizați plenar de hotărîrile a- 
doptate de Congresul al XIII-lea. de 
marile evenimente ale acestui an — 
Conferința Națională a partidului și 
■cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii —. ne angajăm că 
si în viitor vom depune eforturi sus
ținute pentru a conferi o nouă cali
tate muncii si vieții, intronind peste 
tot maximă răspundere Si angajare, 
ordine și disciplină.

Permiteti-ne să exprimăm întreaga 
noastră recunoștință fată de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. care ati funda
mentat teoretic și ati promovat con
secvent in practică teza necesității 
obiective a participării ample a fe
meilor în procesul revoluționar de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste. Vă rugăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. sâ pri
miți cele mai calde mulțumiri ale 
tuturor femeilor patriei, care vă da
torează posibilitățile de afirmare 
fără precedent in viata economică, 
politică, socială si spirituală a tării 
— se relevă in telegrama CONSI
LIULUI NATIONAL AL FEMEI
LOR.

In acest emoționant moment 
jubiliar exprimăm sentimente de 
nețărmurită dragoste și recunoștință, 
aducem un înalt omagiu mult iubitei 
și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. 
militant de seamă al partidului și 
statului, om de știință de largă recu
noaștere internațională, care în înal
tele funcții de partid si de stat în
credințate aduce o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la elabo
rarea si înfăptuirea întregii politici 
interne si internaționale a tării, con
stituind pentru toate femeile patriei 
modelul în^uflețitor de viată și ac
țiune revoluționară, patriotică, care 
întrunește cele mai nobile virtuți ale 
femeii române.

Puternic mobilizate si însuflețite 
de îndemnurile si chemările dum
neavoastră. de înaltele exigente for
mulate pentru a răspunde cerințelor 
obiective ale dezvoltării intensive. 

femeile de la orașe si sate se an
gajează să muncească mai bine, cu 
dăruire si abnegație revoluționară, 
pentru realizarea exemplară a tutu
ror obiectivelor olanului si progra
melor speciale, pentru a întâmpina 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii cu noi si însemnate 
«succese, pentru continua ascensiune 
a scumpei noastre patrii pe culmile 
luminoase ale socialismului si comu
nismului.

Marile izbînzi dobîndite de poporul 
nostru, cu deosebire in epoca inaugu
rată de Congresul al IX-lea ce o 
numim în semn de înaltă cinstire 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", tumul
tuoasa viată socială, vigoarea si di
namismul fără precedent al econo
miei, puternica înflorire a învățâ- 
mintului. științei și culturii, eferves
centa activitate politico-educativă, 
larga deschidere spre soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane sînt indisolubil legate de 
clarviziunea și înțelepciunea dum
neavoastră ce slujiți cu neasemuit 
devotament și abnegație cauza po
porului și partidului — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRITA-NĂSĂUD AL 
P.C.R.

Mulțumindu-vă din adîncul inimi
lor noastre pentru tot ce ați făcut 
și faceți spre gloria și măreția 
României socialiste, pentru grija sta
tornică ce o purtați înfloririi și 
prosperării tuturor județelor patriei, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, 
urmindu-vă pilduitorul exemplu de 
muncă și viață, vom face tot ce 
depinde de noi pentru materializarea 
mărețelor programe de edificare so
cialistă și comunistă a patriei — 
întîmpinînd cu noi succese. în toate 
domeniile de activitate. Conferința 
Națională a partidului, cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii.

Ca lucrători în domeniul politicii 
externe a partidului și statului nos
tru. ne facem o datorie do onoare din 
a vă mulțumi pentru eforturile mul
tilaterale și neobosita dumneavoas
tră activitate de tribun al păcii mon
diale. Dusă in slujba umanității, a 
dezarmării generale, și. in primul 
rind, a dezarmării nucleare, instau
rării noii ordini economice ipterna- 
ționale. pentru grija, responsabilita
tea și justețea cu care abordați ma
rile probleme ale contemporaneității.

tnsușindu-ne in unanimitate poli
tica internă și externă a tării noas
tre. magistral concepută de dum
neavoastră. ne angajăm solemn, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă asigurăm că 
noi toți, comuniști, oameni ai muncii 
din MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE și de la misiunile diplo
matice ale tării noastre de peste 
hotare, vom munci cu întreaga capa
citate pentru înfăptuirea integrală a 
sarcinilor care ne revin. Vom acționa 
cu înaltă răspundere comunistă, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
aplicarea fermă în viată a întregii 
politici interne și externe a parti
dului și statului, pentru afirmarea 
tot mai puternică a României socia
liste in rindul națiunilor lumii, pen
tru a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii cu noi și tot 
mai mari realizări, pentru transpu
nerea neabătută in realitate a isto- 
riceloi- hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Comuniștii, toți cetățenii județu
lui nostru — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GOR.I 
AI, P.C.R. — vă exprimă cele mai 
călduroase sentimente de gratitudine 
pentru faptul că în această glorioasă 
perioadă ați venit de multe ori în 
mijlocul nostru. v-ați sfătuit. cu 
membrii de partid, cu colectivele din 
industrie și agricultură, din celelalte 
domenii ale vieții materiale și spi
rituale și ați indicat căile de acțiune 
care au determinat, ca îrj întreaga 
tară, o autentică renaștere. Gorjul 
de azi. minunată ctitorie a dumnea
voastră, este cu precădere un județ 
energetic, cu o mare pondere in 
producția națională de cărbune, țiței 
și gaze, energie electrică, mașini- 
unelte și utilaje, materiale de con
strucții, ceea ce pune în evidență 
hărnicia și capacitatea creatoare ale 
oamenilor muncii care trăiesc și 
muncesc liber și demn, sub clarvăză
toarea conducere a partidului, a 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Sintem bucuroși să raportăm că, 
în cinstea marii sărbători din 
august, toți cei ce trăiesc și mun
cesc în județul nostru s-au mobilizat 
exemplar și au obținut rezultate 
frumoase în extracția lignitului, pe
trolului și gazelor, in producția de 
energie electrică, in agricultură, 
transporturi și telecomunicații, in 
activitatea cultural-educativă, în 
dezvoltarea științei și invățămîntu- 
lui. Puternic mobilizați de sfaturile 
și îndemnurile dumneavoastră, de 
orientările și indicațiile pe care 
le-ați formulat, ei sînt ferm hotăriți 
să-și multiplice eforturile pentru a 
intimpina cu izbînzi de seamă Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist. Român.

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. cercetătorii, 
inginerii și proiectantii, toți cei ce 
muncesc pe tărîmul științei și intro
ducerii progresului tehnic în patria 
noastră, alături de întregul popor, 
îndreaptă spre dumneavoastră cele 
mai alese gînduri și simțăminte de 
dragoste și recunoștință pentru tot 
ceea ce ați făcut și faceți, de-a lun
gul unei exemplare vieți de intensă 
muncă și activitate revoluționară, 
pentru independența și suveranita
tea patriei, pentru propășirea ma
terială și spirituală a națiunii, pen
tru triumful idealurilor socialismu
lui și comunismului. dorindu-vă, 
din toată inima, noi și strălucite suc
cese în opera istorică de înălțare a 
României pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general al 

partidului și președinte al Republi
cii. că vom ține întotdeauna in cea 
mai mare cinste convingerea dum
neavoastră fundamentală că destinul 
poporului nostru este indisolubil le
gat de resursele, munca și realiză
rile proprii, de apărarea indepen
denței și suveranității naționale, că 
tot ceea ce avem și năzuim a înfăp
tui datorăm — și vom datora întot
deauna — muncii noastre. însuflețiți 
de această convingere, sintem in 
prezent puternic angajați in reali
zarea sarcinilor de plan ale acestui 
an. in efortul de a intimpina Con
ferința Națională a partidului cu 
succese tot mai însemnate pe tărîmul 
transpunerii in viață a mărețelor 
programe aprobate de Congresul al 
XIII-lea. Sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent savant și acti
vist de seamă al partidului și statu
lui, îndrumător neobosit al muncii 
noastre de fiecare zi. ne angajăm să 
facem totul pentru ca știința și teh
nologia națională să răspundă mereu 
mai bine încrederii și înaltului dum
neavoastră sprijin, afirmîndu-se ca 
pirghii de nădejde ale făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării patriei spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. se arată: 
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări 
a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă si 
antiimperialistă din august 1944, vă 
rugăm să ne permiteți, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca. în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Sălaj, 
să reafirmăm nemărginita, dragoste 
și aleasă prețuire față de ilustra 
dumneavoastră personalitate, pro
funda noastră recunoștință pentru 
sprijinul nemijlocit si permanent 
acordat Sălajului, județ care se afir
mă azi ca o creație prosperă și mo
dernă a ..Epocii Nicolae Ceaușescu". 

însoțim respectuos aceste sim
țăminte de cele mal calde și sincere 
felicitări, dorindu-vă multă putere 
de muncă, noi și mărețe succese în 
eroica și nobila dumneavoastră acti
vitate dedicată progresului neîn
trerupt al patriei, idealurilor socia
lismului și comunismului, păcii și 
colaborării între popoare.

întruchipind cele mai alese vir
tuți ale poporului român, al că
rui ales fiu sinteti dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, prin înaltul uma
nism si dinamismul fără precedent 
ne care le-ati imprimat politicii șjx-■ 
terne a României socialiste, prinrfl " 
Pialitatea. curajul si mărea putere rfe 
•convingere cii care 'acționați, v-ați' 
•cistigat stima, admirația si aprecie
rea tuturor popoarelor lumii, fiind 
cunoscut. în prezent, ca o personali
tate Proeminentă a vieții politice In
ternationale si ca un militant de 
frunte al mișcării comuniste si mun
citorești — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R.

Astăzi, cind sărbătorim cea de-a 
43-a aniversare a eliberării patriei, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
Mehedinți se află puternic angajați 
în efortul pentru realizarea sarcini
lor si obiectivelor din cel de-al doi
lea an al cincinalului, a angajamen
telor asumate in marea întrecere so
cialistă si vă asigurăm, mult iubite 
si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,. 
că nu vom precupeți nimic din pu
terea si capacitatea noastră de mun
că pentru a da viată, în mod exem
plar. prețioaselor indicații si orien
tări pe care ni le-ati dat cu prilejul 
vizitei de lucru pe această vatră ro
mânească. pentru a întîmpina cu re
marcabile realizări Conferința Națio
nală a partidului si cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii. •

îngăduiți-ne să folosim și această 
ocazie pentru a vă exprima, in nu
mele comuniștilor, al tuturor locui
torilor județului Harghita, intreaga 
gratitudine și adînca recunoș
tință pentru sprijinul concret de 
■care ne bucurăm în „E p o c a 
Nicolae Ceaușescu", pentru orientă
rile și indicațiile date de dumnea
voastră cu prilejul vizitelor efectuate 
în județul nostru, prâcum și cu alte 
ocazii — dovadă elocventă a grijii 
permanente ce o acordați dezvoltării 
impetuoase a tuturor zonelor tării — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R..

Acum, cînd sub flamurile sărbă
torești ale zilei de 23 August gîn- 
durile și idealurile poporului român 
se conturează în noi și rodnice fapte 
de .muncă pentru întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului, ne 
reafirmăm solemnul legămînt că, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, vom 
înfăptui neabătut cutezătoarele pro
grame de dezvoltare materială și spi
rituală a județului, contribuind ast
fel la creșterea gloriei și măreției 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

Acționind cu nesecată energie pen
tru dezvoltarea socialistă a patriei, 
v-ați impus, mult stimate conducă
tor, spre mîndria întregii țări, ca > 
personalitate proeminentă a vieții 
politice mondiale, ca exponentul și 
promotorul cel mai autorizat al 
aspirațiilor de pace și progres ale 
națiunii noastre, ca luptător neobosit 
pentru destindere, dezarmare și secu
ritate, pentru făurirea unei lumi fără 
arme și războaie, o lume a înțele
gerii și colaborării pașnice între toa
te popoarele — se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R.

însuflețiți de strălucitorul dum
neavoastră exemplu de activitate re
voluționară, vă asigurăm, și Cu acest 
prilej, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii muncii 
din județul Vaslui, încrezători in 
viitorul luminos al patriei, vor face 
totul pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, a orientări
lor și sarcinilor stabilite de dum
neavoastră. întîmpinînd cu importan
te succese în muncă Conferința Na
țională a partidului, cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii,

1
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARI[ ȘĂRBĂȚOR[ NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

cehoslovacia, al guvernului și poporului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, precum și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România salutări tovă
rășești și felicitări cordiale cu prilejul sărbătorii naționale a țării 
dumneavoastră — a 43-a aniversare a eliberării României de sub 
dominația fascistă și a victoriei revoluției antifasciste.

Evenimentele din zilele memorabile ale anului 1944 au creat 
premisele făuririi unei vieți noi pentru poporul român. Sub condu
cerea partidului comunist au avut loc in patria dumneavoastră 
profunde transformări revoluționare pe calea construcției socia
liste. într-o perioadă istorică scurtă, România a obținut succese 
importante in dezvoltarea economică, socială și culturală. Apreciem 
sincer in R.S. Cehoslovacă aceste rezultate ale muncii pline de ab
negație a oamenilor muncii români.

Dăm o inaltă apreciere faptului că între partidele noastre co
muniste frățești, intre popoarele și țările noastre s-au statornicit 
legături de strinsă prietenie și alianță. Sintem bucuroși că între 
noi s-a dezvoltat o colaborare largă, reciproc avantajoasă, în ca
drul căreia se aplică într-o măsură tot mai mare forme superioare 
de soluționare a sarcinilor noi care ne stau in față. Sintem con
vinși că relațiile cehoslovaco-române, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, sa» vor adinei 
în continuare, spre binele popoarelor și țărilor noastre, al cauzei 
comune a socialismului și păcii.

Apreciem, totodată, conlucrarea multilaterală in continuă dez
voltare dintre R.S. Cehoslovacă și Republica Socialistă România, 
dintre statele participante la Tratatul de la Varșovia și Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, precum și cu celelalte țări socialiste. 
O importanță primordială acordăm în momentul de față luptei 
comune pe care o ducem, împreună cu forțele iubitoare de pace 
și democratice din lume, pentru înlăturarea pericolului unui război 
nuclear, pentru dezarmare și crearea unui sistem complex de secu
ritate internațională, pentru viitorul pașnic al omenirii.

în această zi însemnată, vă urăm dumneavoastră, stimați tova
răși. comuniștilor și întregului popor al Republicii Socialiste 
România frățești multe și noi succese în munca pentru înflorirea 
patriei dumneavoastră socialiste, pentru îndeplinirea hotăririlor ce
lui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia oelei de-a 43-a aniversări a eliberării României de 
sub fascism, am plăcerea de a vă transmite sincerele noastre feli
citări in numele poporului, partidului comunist și al guvernului 
Republicii Cuba.

Sărbătorirea aoeștei aniversări constituie un bun prilej pentru 
a vă exprima satisfacția noastră apreciind rezultatele obținute de 
poporul, partidul și guvernul român pe calea construirii socialis
mului și de a vă ura noi succese in dezvoltarea țării.

Am ajuns la această dată in împrejurări internaționale grele, 
caracterizate de serioasele amenințări la adresa păcii din cauza 
agresivității crescinde a imperialismului, căreia i'se opun țările so
cialiste și toate forțele progresiste.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a 
dezvolta in continuare relațiile existente intre popoarele, partidele 
și guvernele noastre spre binele reciproc, cit și pentru apărarea 
cauzei socialismului, a păcii și a unei noi ordini economice inter
naționale.

Vă reinnoiesc urările mele de succese in îndeplinirea înaltelor 
dumneavoastră misiuni, sănătate și fericire. >

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu ocazia oelei de-a 43-a aniversari a Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, vă adresăm dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale. Consiliului de Stat, 
guvernului și poporului român frate cele mai călduroase felicitări.

In cei 43 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Co
munist Român, poporul român a obținut mărețe realizări in opera 
construcției socialiste, in dezvoltarea economică, socială și cultu
rală. in ridicarea nivelului de trai al poporului, și-a adus con
tribuția la lupta pentru pace în Europa și în întreaga lume.

Poporul vietnamez se bucură sincer de aceste realizări și urează 
poporului frate român ca, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in frunte cu tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, 
6ă obțină noi și tot mai mari succese in înfăptuirea hotăririlor 
celui de-al XlII-lea Congres al P.C.R., pentru transformarea 
României intr-o țară socialistă multilateral dezvoltată.

Sintem convinși că relațiile de prietenie și cooperare frățească 
dintre oele două partide, guverne și popoare ale noastre se vor 
consolida și dezvolta tot mai mult; în interesul țărilor noastre, al 
socialismului și păcii in lume.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general

al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președinte al Consiliului de Stat al R.S. Vietnam

PHAM HUNG
Președinte al Consiliului de Miniștri 

al R.S. Vietnam
LE QUANG DAO

Președinte al Adunării Naționale a R.S. Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român. în nu
mele poporului Republicii Zimbabwe și al meu personal, cele mai 
Calde felicitări.

Doresc să vă asigur că guvernul și poporul Republicii Zim
babwe sint animate de dorința sinceră de a acționa pentru dez
voltarea tot mai largă în viitor a colaborării multilaterale sta
tornicite între țările noastre.

Folosesc această ocazie, stimate tovarășe președinte, pentru a 
vă adresa cele mai bune urări de sănătate personală, _ de paoe și 
prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

Vă rog să primiți asigurarea oelei mai înalte considerațiuni.
CANAAN SODINDO BANANA

Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă in Româ
nia — marea sărbătoare națională a poporului român — am plă
cerea ea, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al 
poporului coreean și al meu personal, să vă adresez dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român cele 
mai călduroase felicitări și salutări tovărășești.

După cucerirea victoriei în revoluția de eliberare printr-o lup
tă aspră și de lungă durată împotriva exploatării și opresiunii, po
porul român, ținind cu fermitate puterea în rtiiinile sale, a realizat 
transformări radicale, revoluționare, in toate domeniile vieții so
ciale, deschizînd astfel o nouă epocă de prosperitate națională.

Sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, in frunte cu 
dumneavoastră, România a fost transformată intr-un stat indus- 
trial-agrar, cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată, iar 
astăzi, poporul român desfășoară o luptă susținută pentru edifi
carea societății socialiste multilateral dezvoltate șl pentru Înain
tare;» României spre comunism.

Poporul coreean se bucură sincer do marile succese pe care le 
obține poporul frate român în edificarea socialismului și exprimă 
ferma sa solidaritate cu lupta poporului român pentru preintimpi- 
narea pericolului unui război nuclear în Europa, pentru transfor
marea Peninsulei Balcanice intr-o zonă a păcii și colaborării, li
beră de arme nucleare și chimice, pentru salvgardarea păcii și 
securității in lume.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie șl 
colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre 
în lupta comună pentru pace și pentru triumful cauzei socialismu
lui și comunismului se vor întări și dezvolta șl mai mult in viitor, 
în spiritul celor convenite cu prilejul numeroaselor noastre întîl- 
niri și al Tratatului de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

Cu această ocazie, vă adresez dumneavoastră șl poporului ro
mân cele mai bune urări de succese tot mai mari în lupta pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și accelerarea edificării socialismului 
in patria dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, al tuturor oamenilor muncii din țara noastră, 
precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și. prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat, tuturor oamenilor muncii din tara dum
neavoastră sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia săr
bătorii naționale — Ziua eliberării României de sub jugul fascist, 
cea de-a 43-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, prin munca plină 
de abnegație și eforturile neobosite ale poporului român și prin 
colaborarea strinsă cu țările socialiste frățești, România s-a trans
format intr-un stat cu o economie dezvoltată, cu o știință și cul
tură moderne, a obținut mari succese in construcția socialismului. 
Poporul mongol urmărește cu multă atenție munca creatoare a 
poporului român și se bucură sincer de realizările sale.

Călăuzindu-se după hotărîrile Congresului al XIX-lea al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol și prevederile Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Populară Mongolă și Re
publica Socialistă România, partidul și poporul nostru vor face 
totul și in viitor pentru întărirea și extinderea relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele noastre pe baza principiilor interna
ționalismului socialist.

Exprimind sentimentele poporului mongol, cu prilejul sărbă
torii naționale a României frățești, vă urez dumneavoastră, comu
niștilor. tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă Româ
nia succese în realizarea hotăririlor Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român, în lupta pentru pace și progres social.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Sărbătoarea aniversării Zilei eliberării României ne oferă pri
lejul ca. in numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării 
Populare, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Socia
liste Albania și in numele nostru, să vă adresăm dumneavoastră 
și poporului român sincere felicitări și oele mai bune urări pentru 
dezvoltarea și progresul continuu al țării.

Ne exprimăm încrederea că relațiile de prietenie tradițională 
dintre cele două țări se vor dezvolta neîntrerupt, în interesul celor 
două popoare, al păcii și securității în regiune.

RAMIZ ALIA
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere de a vă transmite dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, din partea Partidului Muncitoresc, a guvernului și poporului 
Etiopiei, precum și din partea mea personal, calde felicitări cu fe
ricita ocazie a sărbătoririi celei de-a 43-a aniversări a Zilei națio
nale a României.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încrederea mea sinceră 
că relațiile cordiale și prietenești statornicite între țările noastre 
vor continua să se dezvolte și să- se întărească tot mai mult în 
viitor.

Doresc, în același timp, să vă exprim dumneavoastră cele mai 
bune urări de sănătate personală, de prosperitate și progres conti
nuu poporului român prieten.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu, 

Comandant suprem 
al Forțelor armate revoluționare 

ale Etiopiei Socialiste

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, sint fericit să vă transmit, in numele poporului Republi
cii Socialiste a Uniunii Birmane și al meu personal, caldele noas
tre felicitări și sincere urări de progres continuu și prosperitate 
pentru Republica Socialistă România.

De asemenea, doresc să vă adresez urările mele de multă sănă
tate și fericire.

SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sint 
bucuros să vă adresez cele mai vii felicitări. împreună cu since
rele urări ale poporului libanez, cit și ale mele personal pentru 
fericirea dumneavoastră și prosperitatea poporului român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi de către poporul român a Zilei sale na
ționale, îmi faoe plăcere ca, in numele poporului palestinian, al 
membrilor Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, gu
vernului, partidului și poporului român prieten cele mai sincere 
și calde felicitări.

Sărbătoarea națională a neînfricatului popor român ne oferă 
din nou prilejul de a aprecia lupta sa eroică, în frunte cu Parti
dul Comunist Român, pentru eliberarea țării de sub dominația 
fascistă și edificarea unui stat socialist, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și curajoasă.

Poporul palestinian luptător împotriva sionismului și rasismu
lui. ce incită — ca și nazismul — la ura de rasă, se alătură po
porului român de Ziua eliberării, urîndu-i progres continuu și 
prosperitate.

Cu același prilej, exprimăm înalta noastră considerație față de 
sprijinul principial și continuu pe care România, sub conducerea 
dumneavoastră curajoasă, îl acordă cauzei juste a poporului pa
lestinian, luptei sale pentru eliberarea teritoriilor ocupate și redo- 
bindirea drepturilor naționale inalienabile, inclusiv dreptul la 
autodeterminare și crearea unui stat independent pe pămîntul 
național.

Reafirmăm, totodată, hotărîrea noastră fermă de a dezvolta și 
întări relațiile de prietenie și colaborare militantă care ș-au sta
tornicit între popoarele noastre prietene, între Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei și Partidul Comunist Român.

în încheiere, reiterăm călduroasele noastre felicitări și vă 
adresăm oele mai bune urări de sănătate, fericire și succese con
tinue în conducerea poporului dumneavoastră.

Revoluție pînă la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandantul suprem
al Forțelor Armate Palestiniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, poporului român prieten vii ți călduroase felicitări, îm
preună cu cele ale poporului zairez unit in cadrul partidului nos
tru Mișcarea Populară a Revoluției.

Acest prilej sărbătoresc ne permite să vă prezentăm urările 
noastre cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală, 
precum și pentru prosperitatea tării dumneavoastră.

Ne bucurăm să constatăm că, datorită voinței șl hotăririi Exce
lenței Voastre, relațiile de prietenie și colaborare, care se dezvoltă 
atit de fericit între țările noastre și care au fost încoronate recent 
prin vizita dumneavoastră în țara noastră, se întăresc prin noi ac
țiuni concrete.

Reinnoind urările noastre, am dori să vă asigurăm, domnule 
președinte, de dorința noastră de a acționa și mai mult in direcția 
dezvoltării și consolidării, raporțurilop de colaborate, diiițte țările 
noastre.

Cu’cea mai înaltă considerație,
Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 

NGBENDU WA ZA BANGA
Președinte-fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
sint bucuros să adresez Excelenței Voastre felicitări călduroase 
din partea Consiliului Federal, precum și cele mai sincere urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei de eliberare a României îmi este foarte plăcut 
să adresez Excelenței Voastre, jn numele poporului și guvernului 
mexican, cele mai cordiale felicitări, precum și calde urări de con
tinuă prosperitate pentru nobilul popor al României și fericirea 
personală a Excelenței Voastre, al cărui loial și bun prieten am 
onoarea Să fiu.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, guvernul și poporul Ciprului mi se alătură în a transmite 
Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări și călduroase urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul român prieten.

Reafirm, totodată, dorința și disponibilitatea noastră de a întări, 
în continuare, relațiile strinse de prietenie și cooperare dintre ță
rile noastre.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei eliberării, vă rog să primiți feli
citările mele si cele mai bune urări de prosperitate poporului 
român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste 
România am deosebita onoare de a vă adresa, in numele poporului 
kampuchian, ăl Guvernului de Coaliție al Kampuchiei Democrate 
și al meu personal, oele mai călduroase și respectuoase felicitări, 
precum și oele mai fierbinți urări de fericire personală, de feri
cire și prosperitate viteazului popor român, pentru continuarea 
neabătută, sub conducerea dumneavoastră ilustră, a activității mă
rețe și impresionante de dezvoltare multilaterală a Republicii So
cialiste România.

Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima încă o dată 
cea mai profundă recunoștință pentru menținerea fermă a poziției 
de recunoaștere a legitimității Guvernului de Coaliție al Kampu
chiei Democrate de către Republica Socialistă România, precum și 
pentru eforturile dumneavoastră de prestigiu, nobile și generoase, 
pentru soluționarea pe cale politică, pașnică a problemei kam- 
puchiene.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea admirației și 
înaltei mele considerațiuni,

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, vă transmit cele mai bune salutări și urări pentru un viitor 
fericit și prosper al poporului român și pentru fericirea dumnea
voastră personală.

Realizările obținute în cei peste 20 de ani de colaborare îmi 
întăresc încrederea că relațiile dintre țările noastre se vor dez
volta in continuare fructuos și vor putea contribui la asigurarea 
păcii.

RICHARD VON WEIZSĂCKER
Președintele Republicii Federale Germania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă adresez, în numele poporului elen și al meu personal, felicitări 
călduroase și oele mai bune urări de fericire personală, precum și 
de prosperitate pentru poporul român prieten.

Exprimindu-mi satisfacția pentru bunele relații de prietenie tra
dițională și de colaborare dintre oele două țări ale noastre, țin să 
reafirm convingerea că aceste relații vor continua să se întărească 
și mai mult in viitor, in folosul ’oelor două popoare și al cauzei 
păcii și cooperării in regiunea noastră, in Europa și în lume.

CHRISTOS SARTZETAKIS
Președintele Republicii Elene „

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
îmi face plăoere să vă transmit urările mele cele mai bune 

pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și din partea 
poporului canadian, aceleași urări, pentru fericirea și prosperitatea 
poporului dumneavoastră cu ocazia sărbătorii naționale a Republi
cii Socialiste România. Sint fericită să constat că relațiile noastre 
s-au dezvoltat și mai mult in multiple domenii in cursul anului 
trecut. Reoenta sesiune a comisiei noastre economice mixte de la 
București a subliniat dorința comună de a crește schimburile noas
tre comerciale. Consultările politice care au avut loc la Ottawa în 
iunie a.c. au oonfirmat convergența obiectivelor noastre in pri
vința numeroaselor probleme internaționale și voința noastră de a 
coopera, pe măsura mijloacelor de care dispunem, in vederea re
zolvării aoestora.

Rămin convinsă că întărirea relațiilor noastre servește nu numai 
intereselor noastre comune, ci reprezintă, totodată, un factor de 
pace și progres in folosul comunității internaționale.

JEANNE SAUVE
Guvernatorul General al Canadei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a țârii dumnea

voastră, imi este deosebit de plăcut să vă adresez din partea mea, 
a guvernului și poporului spaniol, cele mai cordiale felicitări.

In același timp, doresc să reinnoiesc Excelenței Voastre urările 
mele cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea continuă a poporului prieten din România.

Cu înalta și deosebita mea considerație și stimă.
JUAN CARLOS

Regele Spaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
am plăcerea să adresez Excelenței Voastre urări de fericire, pre
cum și de prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră. •

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului, guvernului argentinian și al meu per
sonal, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu prilejul 
sărbătorii naționale a României, cele mai sincere urări de fericire 
personală, de bunăstare și prosperitate pentru țara prietenă.

RAUL ALFONSIN
\ Președintele Națiunii Argentiniene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

. , JiTJ face deosebită plăcere să vă adresez calde salutări și sincere 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Pakistanul și România au relații tradiționale de prietenie și cor
dialitate oare, sint sigur, se vor intări și mai mult in anii ce vin, 
în avantajul reciproc al celor două popoare.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune urări 
de multă sănătate și fericire personală.

Vă rog să primiți asigurarea considerației mele celei mai înalte,
General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ

Președintele Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări de către Republica Socia
listă România a Zilei sale naționale, poporul filipinez mi se ală
tură în a vă adresa cele mai calde felicitări șl oele mai bune urări 
de fericire personală, de pace și progres pentru poporul român.

întreaga lume iși amintește cu admirație de patriotismul șl 
curajul deosebit de care a dat dovadă poporul român în August 
1944. Acest eveniment hotăritor în istoria României și eforturile 
harnicului popor român de edificare națională sint exemple de 
urmat de către noi toți.

Cu cea mai inaltă stimă și considerație,
CORAZON AQUINO

Președintele Republicii Filipine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și oele 
mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și prosperitate 
pentru poporul Republicii Socialiste România.

în numele reginei MARGRETHE II
FREDERIK

Prinț moștenitor al Danemarcei, 
Regent

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului burundez, al guvernului său și al meu per
sonal îmi revine onoarea de a vă adresa sinoerele și călduroasele 
noastre felicitări cu ocazia sărbătoririi celei de-a 43-a aniversări a 
eliberării poporului frate român.

Folosesc acest fericit prilej pentru a exprima poporului român 
urarea de a obține' numeroase alte victorii și a vă asigura de do
rința Republicii Burundi de a acționa pentru întărirea legăturilor 
de prietenie și cooperare dintre oele două țări.

Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Partidului Uprona, 
Președintele Republicii Burundi
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALA
îndată după reîntoarcerea mea in Israel, mă grăbesc să vă exprim 

adînca mea gratitudine pentru calda ospitalitate ce ne-a fost rezervată 
mie și soției mele. Sînt pe deplin satisfăcut de discuțiile largi și atot
cuprinzătoare pe care le-am avut și sînt convins că ele vor fi spre 
binele eforturilor noastre pentru realizarea păcii în regiune.

îmi exprim convingerea că vizita și convorbirile noastre vor dez
volta în continuare relațiile reciproce.

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă trans
mit cele mai bune urări ale Guvernului și poporului Statului Israel, Iar 
poporului român succese, bunăstare și pace.

YITZHAK SHAMIR
Prim-ministru al Statului Israel

A REPUBLICII ORIENTALE A URUGUAYULUI
Domnului JULIO MARIA SANGUINETTI

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO

Sărbătorirea Zilei naționale a Uruguayului îmi oferă prilejul plăcut de 
a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului Uruguayan prieten;

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta și întări in continuare, in interesul oelor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
I

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Iulian Bituleanu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So-

cialiste România in Statul Israel, in 
locul tovarășului Constantin Vasiliu, 
care a fost rechemat.

PARTIDUL Șl POPORUL
(Urmare din pag. I)
al IX-lea. de a dialoga sistematic 
cu cei ce muncesc, de a-i consulta 
și a decide împreună cu ei în toate 
marile probleme ale tării întărește 
neîncetat legătura organică dintre 
partid și popor, unitatea lor mono
litică.

Dezvoltarea puternică a democra
ției muncitorești revoluționare re
prezintă cadrul cel mai 
pentru 
tre 
gul 
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu făuritorii bu
nurilor materiale și spirituale, 
frecventele vizite de lucru făcute, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in toate zonele țării, in 
unități industriale, agricole, pe șan
tiere, in școli și institute de. cerce
tare, pretutindeni unde pulsează 
viata tării, contactul direct, per
manent cu oamenii muncii de la 
orașe și sate constituie expresii 
impresionante, elocvente ale mani
festării unității dintre popor și con
ducătorul său încercat, ale devo
tamentului cu care este urmat cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre in 
nobila și luminoasa operă de înăl
țare a patriei pe noi culmi de pro
gres. „Putem spune că tocmai da
torită acestor largi consultări cu 
poporul, cu oamenii muncii — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— am găsit întotdeauna cele mai 
bune căi pentru a realiza progra
mele de dezvoltare — și aceasta a 
dus la întărirea forței șl unității 
indestructibile a întregului nostru 
topor in jurul Partidului Comunist 
.iomân, torta politică conducătoare 
a națiunii noastre socialiste".

Astfel se explică și creșterea pu
ternică, an de an. a rindurilor

propice 
adincirea unității din- 

partid și popor. Dialo-
permanent al secretaru-

partidului, prin afirmarea dorinței 
a tot mai multi membri ai socie
tății noastre de a fi demni de 
înalta calitate de comunist. Cu- 
prinzind in rindurile sale pe cel 
mai buni fii ai țării, partidul are 
azi detașamente de nădejde în toate 
domeniile și sectoarele vieții so
ciale.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. sporirea capa
cității partidului de conducere a 
societății trebuie să se realizeze in 
etapa actuală îndeosebi prin creș
terea calitativă a pregătirii poli
tice și profesionale a membrilor 
săi, prin realizări pe măsura cerin
țelor noii etape in toate domeniile 
de activitate. Acționînd în această 
direcție, partidul reușește să se in
tegreze tot mai puternic în activi
tatea constructivă a națiunii, să-și 
exercite funcția de forță conducă
toare din interiorul societății. De 
aceea, îndeplinirea de către parti
dul comunist a rolului său de forță 
politică conducătoare, afirmarea sa 
ca centru vital al întregii societăți 
sint intr-o concordanță 
cu dezvoltarea continuă 
crației socialiste.

Mai unit ca oricînd 
partidului, al secretarului său 
neral, poporul român se află 
gajat in aceste zile cu întreaga sa 
energie creatoare intr-un susținut 
efort pentru transpunerea neabătu
tă în viață a indicațiilor și sarci
nilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fiind ferm ho- 
tărît să întimpine Conferința Na
țională a partidului cu succese cit 
mai mari în toate domeniile, dă- 
ruindu-se cu întreaga sa capacitate 
de muncă efortului dedicat înfăp
tuirii Programului adoptat de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Poporul Uruguayan 
sărbătorește la 25 au
gust împlinirea a 162 
de ani de Ia procla
marea independentei 
de stat. eveniment 
care a încununat lupta 
sa îndelungată pentru 
libertate, pentru 
tentă de sine 
toare.

Colonizat de 
nioli Încă din 1516, te
ritoriul Uruguayan a 
fost dependent oină în 
1776 de vicercgatul 
Lima. atx>i de Buenos 
Aires. în 1814. Uru
guayul isi dobindea 
pentru prima oară 
independenta, dar a 
fost alipit la Brazilia. 
Poporul Uruguayan a 
reînceput luptele pen
tru neatîrnare 
si-a cucerit-o 
tiv in 1825.

Condițiile 
Ie existente au făcut 
din Republica Orien
tală a Uruguayului un 
mare producător de 
came si lină, creste-

exis- 
stătă-

pe care 
defini-
natura

rea vitelor fiind prin
cipala sursă de veni
turi a tării. în ulti
mele decenii, o dată 
cu descoperirea ză
cămintelor de minereu 
de fier de la Arroyo 
Valentines, ca si a e- 
forturilor în direcția 
valorificării potenția
lului hidroenergetic 
național, au fost a- 
doptate o serie de pro
grame menite să con
tribuie la diversifica
rea si modernizarea 
economiei. Ca urmare 
a acestei orientări. în 
tară au apărut între
prinderi siderurgice si 
petrochimice, au in
trat în funcțiune cîte- 
va centrale hidroelec
trice. construite in 
colaborare cu țările 
vecine.

O dată cu normali
zarea vieții politice 
prin revenirea la gu
vernarea civilă si pro
cesul de democratiza
re. început prin insta
larea guvernului re-

zultat din alegeri libe
re. s-au creat condiții 
favorabile dezvoltării 
economico-sociale a a» 
castei țări sud-ameri- 
eane. în ultima vre
me. autoritățile au a- 
doptat o serie de mă
suri menite să ingă- 
dltie depășirea greu
tăților economice si 
financiare, prin relan
sarea producției si sti
mularea creșterii in
dustriei naționale.

în spiritul politicii 
sale de prietenie cu 
țările latino-america- 
ne. România întreține 
cu Uruguayul legături 
de prietenie si colabo
rare pe plan economic, 
cultural etc., care au 
cunoscut un curs as
cendent. Dezvoltarea 
conlucrării bilatera
le româno-uruguaye- 
ne corespunde intere
selor celor două po
poare. cauzei oăcil și 
colaborării internațio
nale.

Comuniștil, poporul Republicii De
mocrate Germane aniversează împli
nirea a 75 de ani de la nașterea to
varășului Erich Honecker, secretar 
generai al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
al R.D, Germane. La această ani
versare este omagiată personalitatea 
proeminentă a unui vechi și încercat 
revoluționar, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, care și-a dedicat 
viața slujirii intereselor și aspirați
ilor clasei muncitoare, ale poporului. 
Înfloririi și afirmării tot mai puter
nice a R. D. Germane — primul stat 
al muncitorilor și țăranilor pe pă-. 
mint german — cauzei socialismului, 
înțelegerii și păcii în Europa si in 
întreaga lume.

Animați de sentimente de priete
nie și stimă față de poporul R. D. 
Germane, față de Partidul Socialist 
Unit din Germania, comuniștii, po
porul nostru participă cu bucurie la 
acest eveniment aniversar. Sint sen
timente cărora le dau expresie 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tovarășului 
Erich Honecker și conferirea 
înaltului ordin „Victoria So
cialismului" secretarului gene
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, pentru con
tribuția deosebită adusă la 

dintre 
Român și 
Unit din 
Republica 

și Republi-

nerații, la Congresul de constituire 
a Uniunii Tineretului Liber German, 
din iunie 1946, este ales președinte 
al Consiliului Central ăl acesteia, 
funcție pe care a indeplinit-o pină 
in 1955. In anii ce âu urmat, in con
ducerea de partid i-au fost încredin
țate importante sarcini pe linia apă
rării și în alte domenii.

Pentru înaltele calități revoluțio
nare și contribuția importantă adusă 
la edificarea socialismului, plenara 
C.C. a! P.S.U.G. din mai 1971 1-a
ales pe tovarășul Erich Honecker în 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
partidului. In 1976, la Congresul al 
IX-lea a fost ales secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., funcție în care a 
fost reales la Congresul al X-lea din 
aprilie 1981 și la Congresul al XI-lea 
din aprilie 1986. Deputat în Camera 
Populară de la crearea R.D.G.. in 
1976 tovarășul Erich Honecker a fost 
ales președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane.

Investit cu cele mai inalte funcții 
de partid și de stat, tovarășul Erich

dialectică 
a demo-

in jurul 
ge- 
an-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Bilanț remarcabil al înotătoarelor noastre la campionatele 
europene de la Strasbourg : ...........

UNA DE ARGINT Șl
DOUA MEDALII DE 

CINCI DE BRONZ
AUR,

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTE1I"

Campionatele europene de natație 
desfășurate la Strasbourg s-au în
cheiat cu un succes remarcabil pen
tru înotătoarele românce, oare au 
cucerit opt medalii (2 de aur. 1 de ar
gint și 5 de bronz). Sint cele mai 
bune rezultate obținute vreodată de 
natația noastră feminină la campio
natul european.

în ultima zi a campionatelor. Ta
mara Costache a confirmat că este 
cea mai rapidă înotătoare din lume, 
ciștigind 
25”50/100. 
aer (R. 
Christine

proba de 50 m liber, în 
urmată de Katrin Meiss- 
D. Germană) — 25”65/100, 
Pielke (R. F. Germania) —

(R.D.G.)
(Elveția)

25”88/100. Daniela Hunger 
25”90/100 Marie Armentere .. .
— 25”95/100 ș.a. După cum se știe. 
Tamara Costache deține si titlul de 
campioană mondială în această pro
bă. precum și recordul lumii. De 
asemenea, tinăra noastră înotătoare 
Stela Pura, oare s-a afirmat in ul
timul timp, a obtinut medalia de 
bronz in proba de 200 m fluture, 
dasindu-se pe locul al treilea cu 
timpul de 2Tl”56/100. precedată de 
înotăitoarea din R. D. Germană 
Kathleen Nord — (2W85/100) și
Brigitte Weigand (2'09”60/100).

DOLJ : Materiale 
refolosibile — în circuitul 

productiv
în județul Dolj se acționează pe 

scară largă in vederea recuperării 
si reintroducerii in circuitul pro
ductiv a materialelor refolosibile.

— Prin extinderea rețelei de co
lectare in toate cele 5 orașe și 95 
de comune, prin organizarea unor 
acțiuni de masă pentru recuperarea 
materialelor refolosibile de la gos
podăriile populației, dotarea unor 
mari unități economice cu prese de 
balotat hirtie. înființarea in toate 
centrele de preluare a unor dis
pecerate ce asigură informarea și 
programarea operativă a cetățeni
lor pentru predarea materialelor 
refolosibile s-au introdus in circui
tul productiv un volum sporit 

,de aștfe! de materiale — ne 
spune Dumitru Cazacu, directorul 
I.J.R.V.M.R. Dolj. Printre altele, 
s-au colectat, peste prevederile de 
plan la zi, 6 455 tone oțel, 879 tone 
fontă, 60 tone alamă și 59 tone alu
miniu. (Nicolae Băbălău).

nut in perioada care a trecut din 
acest an importante cantităti de 
produse peste prevederi. De ase
menea. planul livrărilor de produ
se la fondul pieței a fost depășit 
cu circa 2 milioane lei. (Gheorghe 
Părja).

HUNEDOARA : Blocuri 
moderne la sate

în comuna Băcia din județul Hu
nedoara a fost dat in folosință pri
mul bloc de locuințe destinat spe
cialiștilor din agricultură și altor 
oameni ai muncii din comună. în 
ultimii ani, in comunele din jude
țul Hunedoara s-au construit aproa
pe 1 000 de apartamente moderne, 
confortabile. în prezent, la Dobra, 
Certej, lila, Geoagiu, Ghelar, Pui, 
Sarmizegetusa, Rapolt și în alte lo
calități rurale, sint înălțate blocuri 
moderne, c.u două și trei etaje, 
prevăzute la parter cu numeroase 
spații comerciale și de servire a 
populației. (Sabin Cerbu).

FOTBAL : Rezultatele primei etape 
a campionatului național 1987—1933

In prima etapă a campionatului 
national 1987—1988, echipa Steaua a 
desfășurat un joc spectaculos și efi
cient în fata Corvinului. cistigind cu 
4—0 (1—0). Dinamo București a în
trecut la scor pe F.C. Petrolul. 5—0, 
iar in meciul derbi al etapei. Uni
versitatea Craiova a ciștigat. cu 3—1. 
în fata Sportului studențesc. Cea 
de-a treia reprezentantă a fotbalului, 
nostru in „Cupa U.E.F.A." — Victoria 
București, a obținut un punct la Ti
mișoara : 1—1 cu echipa locală. Po
litehnica. Singura echipă care a cîș
tigat ambele puncte in deplasare 
a fost F.C. Argeș, la Tirgu Mureș, 
2—1 cu A.S.A. Dintre noile promo
vate. numai C.S.M. Suceava a invins 
■pe terenul propriu : 3—1 cu F.C.M. 
Brașov. La Cluj-Napoca. echipa lo
cală Universitatea a ciștigat cu di
ficultate in fata lui F.C. Olt. scor 
1—0. Două rezultate de egalitate 
s-au înregistrat la București și Ba-

★

cău : Rapid — Oțelul 1—1 și S.C. 
Bacău — Flacăra Moreni 2—2. • Me
ciurile celei d-e-a doua etape vor a- 
vea loc miine. miercuri, de la ora 
18. • Campionatele celor trei serii 
ale diviziei secunde vor începe du
minică, 30 august.

în derbiul etapei a 3-a 
pionatului 
ei. Ujpest 
scorul de 
Budapesta. _ .
ment continuă să se afle Tatabanja, 
cu 6 puncte in timo ce deținătoarea 
titlului. M.T.K. Budapesta, ocupă ul
timul loc. cu 1 punct. • în prima 
etapă a campionatului belgian : F.C. 
Malines — Standard Liege 2—1. 
• Turneul de fotbal din cadrul 
Jocurilor sportive panamericane de 
la Indianapolis a fost ciștigat de 
echipa Braziliei, care a întrecut in 
finală cu soorul de 2—0 (după pre
lungiri) selecționata Chile.

a cam- 
de fotbal al Ungari- 
Dozsa a întrecut cu 

4—0 (3—0) pe M.T.K.
Pe primul loc in clasa-

*

MARAMUREȘ : Realizări 
ale silvicultorilor

Colectivul de oameni ai muncii 
de la Inspectoratul silvic județean 
acționează cu dăruire pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de 
valorificare a resurselor pădurii, de 
dezvoltare și conservare a patrimo
niului forestier in vederea lărgirii 
bazei de materii prime. Printr-o 
mai bună organizare a muncii, prin 
folosirea cu indici superiori a po
tențialului tehnic și uman, acest 
colectiv, cane a lansat chemarea la 
întrecere pe anul 1987 către toate 
unitățile de profil din țară, a obți-

20,00 Telejurnal.
20,15 Viața economică. La zi în agri

cultură.
20,25 Teatru TV (color). La porțile 

mării, de Corina Flruță și Alecu 
Croitoru. Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

vremea

ȚĂNDĂREI : Centrală 
telefonică interurbană

Colectivul de muncitori și spe
cialiști din cadrul Direcției județe
ne de poștă și telecomunicații Ialo
mița a pus în funcțiune centrala 
telefonică interurbană din orașul 
Țăndărei. localitate care a cunoscut 
in cei 20 de ani de existență urbană 

. profunde prefaceri înnoitoare. După 
cum ne-a informat inginerul Ni
colae Simion,:■ directorul Direcției 
județene de poștă și telecomunica
ții, centrala telefonică își desfă
șoară activitatea într-o clădire nouă 
și este dotată cu aparatură moder
nă realizată in țară. Țăndăreiui are 
prefix 910, același ca și municipiul 
Slobozia. (Mihai Vișoiu).

tribuția 
dezvoltarea colaborării 
Partidul 
Partidul 
Germania, 
Socialistă România 
ca Democrată Germană, la În
tărirea prieteniei dintre po
porul român și poporul ger
man, la promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Tovarășul Erich Honecker 
s-a născut la 25 august 1912 la 
Neukirchen, regiunea Saar, in
tr-o familie de mineri, tatăl 
său fiind un membru activ al 
Partidului Comunist din Ger
mania și al sindicatului rnine- 

•rUor. A intrat din fragedă vir- 
stă în rindui mișcării revolu
ționare a tineretului. în 1926 a 
devenit membru al Uniunii Ti
neretului Comunist, iar in 1929 
membru al Partidului Comu
nist din Germania. îndeplinind 
sarcini de răspundere pe linie 
de partid și în cadrul organiza
ției tineretului comunist din 
regiunea Saar, in 1932 a parti
cipat la plenara C.C. al U.T.C.. 
unde l-a intilnit pe Ernst Thălmann, 
președintele P.C.G.

După instaurarea dictaturii fascis
te, tovarășul Erich Honecker a parti
cipat activ la lupta ilegală a tinere
tului comunist din regiunile Ruhr, 
Berlin, Baden, Hessen, Wiirtemberg 

. și Palatinat, militind pentru unita
tea de acțiune a comuniștilor și so- 
cial-democraților. a clasei munci
toare împotriva reacțiunii, a pregă
tirilor de război, pentru răsturnarea 
regimului hitlerist. a participat la 
reuniuni internaționale ale tineretu
lui pentru pace și prietenie între po
poare. Urmărit pentru activitatea sa 
antifascistă. in 1935 a fost arestat, 
împreună cu alti militant!, de către 
Gestapo. încarcerat fără judecată 
timp de un an și jumătate, in 1937 
a fost condamnat de către un tri
bunal nazist la 10 ani de Închisoare, 
rămînlnd in temniță pină la elibe
rarea Germaniei.

După zdrobirea hitlerismului. cind 
în partea de răsărit a Germaniei for
țele progresiste și democratice au 
desfășurat o vastă activitate în ve
derea eradicării rămășițelor fascis
mului, pentru făurirea unei vieți noi, 
tovarășului Erich Honecker i-au fost 
încredințate importante sarcini de 
partid. Ales in aprilie 1946 membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Germania, a desfășurat o intensă ac
tivitate pentru unitatea politică, 
ideologică și organizatorică a clasei 
muncitoare, ca o condiție majoră 
pentru făurirea in partea de răsărit 
a unui stat democratic, in care pu
terea să aparțină celor ce muncesc. 
A adus o importantă contribuție Ia 
pregătirea congresului de reunificare 
a Partidului Comunist și Partidului 
Social Democrat. Din 1946. cind a 
avut loc reunlficarea și crearea, pe 
această bază, a Partidului Socialist 
Unit din Germania, face parte neîn
trerupt din conducerea partidului. 
Totodată, participînd activ la crea
rea noii organizații a tinerei ge

Comunist 
Socialist 

dintre

Honecker a adus și aduce o contribu
ție importantă la dezvoltarea multi
laterala a țării, la elaborarea și în
făptuirea politicii consacrate creș
terii forțelor de producție, infloririi 
științei și culturii, ridicării nivelului 
de trai al poporului. R.D. Germană 
afirmindu-se in prezent ca un stat 
socialist in plin progres. La propu
nerea tovarășului Erich Honecker, 
cel de-al XI-lea Congres al P.S.U.G. 
a elaborat și adoptat strategia eco
nomică a partidului pină in anul 
2000, care prevede aprofundarea dez
voltării intensive a forțelor de pro
ducție. înnoirea cuprinzătoare a aces
tora pe baza celor mai moderne so-, 
Iutii tehnico-științifice, sporirea con-' 
tribuțlei țării la afirmarea cauzei ge
nerale a socialismului.

Pe plan internațional, R. D. Ger
mană se afirmă ca un important 
factor al păcii și colaborării. Pre- 
zentînd obiectivele și direcțiile prio
ritare ale politicii externe a parti
dului. tovarășul Erich Honecker ară
ta că R.D. Germană are în vedere, 
în primul rind. o acțiune consecven
tă pentru activizarea și coeziunea 
tuturor forțelor păcii, rațiunii și rea
lismului. pentru prevenirea unui 
război atomic, pentru lichidarea ar
melor nucleare, pentru renunțarea 
la confruntare în favoarea colabo
rării dintre state. Totodată. P.S.U.G., 
R.D. Germană iși manifestă solidari
tatea activă cu toate popoarele care 
luptă pentru eliberarea națională și 
socială, sprijină lupta tinerelor state 
independente pentru o nouă ordine 
economică internațională. în același 
timp. R.D. Germană acționează pen
tru extinderea relațiilor cu toate sta
tele. pentru menținerea și dezvol
tarea unui dialog politic concret și 
a unei colaborări reciproc avanta
joase.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Erich Honecker constituie 
un nou prilej de a evidenția trăini
cia legăturilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Partidul

Comunist Român și Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre po
poarele noastre, legături cu vechi și 
bogate tradiții in trecutul de lupta 
împotriva exploatării și asupririi, a 
imperialismului și fascismului. pten- 
tru e viață liberă și demnă. Stimu
late de comunitatea de orînduire și 
de țeluri, relațiile dintre țările noas
tre cunosc o continuă dezvoltare. 
Factorul hotăritor al evoluției ascen
dente a acestor raporturi îl. consti
tuie legăturile de solidaritate dintre 
P.C.R. și P.S.U.G. O contribuție de 
mare însemnătate în acest sens 
au adus șr aduc intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich, 
Honecker. Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
România și R.D.G.. declarațiile co
mune și alte documente semnate la 
nivelul cel mai înalt cu prilejul în
tilnirilor «te la București și Berlin 
au creat un cadru larg colaborării 
dintre' țările noastre, așezate temei
nic pe principiile deplinei egalități 

în drepturi. respectului inde
pendenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc si 
Întrajutorării tovărășești.

Caracterizînd evoluția legătu
rilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta ;:. 
„Noi apreciem stadiul înalt a! 
acestor relații — și considerăm 
că trebuie să facem, si în con
tinuare, totul pentru ca nivelul 
lor să crească necontenit, pen
tru ca ele să se afirme din toa
te punctele de vedere ca un 
exemplu de relații intre state 
socialiste prietene, care conlu
crează strins in edificarea noii 
orinduiri. in lupta pentru socia
lism și pace in lume".

In același timp. 
ERICH HONECKER 
„Fiți convins, dragă 
Ceaușescu. că noi si 
veni acționa neobosit _ 
dezvolta iot mai efectiv relați
ile noastre reciproce, pe baza 
marxism-leninismului si inter
naționalismului socialist. con
form Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală. 
Fie ea ele să slujească in vi
itor și mai eficient desfășurarea 
cu succes a construcției socia
lismului in țările noastre, cau
zei comune a socialismului și 
păcii".

O importanță deosebită au 
dezvoltarea colaborării în eco
nomie. intensificarea cooperării si 
specializării în producție, eu pre
cădere în domeniile tehnologii
lor moderne, ceea ce reprezin
tă o contribuție de scamă la 
afirmarea superiorității noii orîn- 
duiri in domeniul hotăritor al pro
ductivității muncii, al tehnicii și ca
lității produselor. în același timp se 
diversifică colaborarea pe planul 
științei, culturii, invătămintului și in 
alte domenii. Se extind 
pe linie de partid. între 
parlamente, organizații 
obștești, schimburile de 
în diferite domenii ale 
socialiste.

România si R.D. Germană conlu
crează» totodată, pe arena mondială. 
Împreună cu celelalte țări socialiste, 
eu popoarele și forțele iubitoare de 
pace de pretutindeni pentru înlătu
rarea primejdiei unui război distru
gător, pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare. in 
primul rind la dezarmare nucleară, 
pentru soluționarea pe cale politică 
a diferendelor dintre state. în ve
derea unei largi și rodnice colaborări 
între toate națiunile din Europa și 
din întreaga lume.

La aniversarea a 
viață a tovarășului 
comuniștii, ponorul 
secretarului general ai ___
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, oete mai calde 
felicitări, urări de noi succese în ac
tivitatea de înaltă răspundere consa
crată propășirii în continuare a R.D. 
Germane pe drumul victorios al so
cialismului. Salutind cu sentimente 
de prietenie poporul R.D. Germane, 
poporul român își exprimă si cu 
acest prilej încrederea că relațiile de 
colaborare rodnică, multilaterală din
tre P.C.R. și P.S.U.G., dintre cele 
două țări se vor dezvolta necontenit, 
spre binele comun, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

■X.,

tovarășul 
arăta : 

tovarășe 
in viitor 
pentru a

contactele 
guverne șt 

de masă și 
experiență 

construcției

75 de ani de 
Erich Honecker, 
nostru adresează 

C.C. al
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Manifestări peste hotare consacrate
marii sărbători naționale a poporului român

BOX. Sala sporturilor din Con
stanța va găzdui, începând de azi, 
cea de-a 16-a ediție a tradiționalei 
competiții Internationale de box 
„Mănușa Litoralului". Pe ringul con- 
stăntean. care a lansat de-a lungul 
anilor numeroși campioni (la ultima 
edit te unul dintre ciștigători a fost 
actualul campion mondial de juniori 
Mihai Leu), vor evolua circa 80 de 
pugilist! din tara noastră si do peste 
hotare (din U.R.S.S., R. D. Germană, 
Bulgaria. Turcia). ........._
deschidere va avea loc la ora 16 
si va fi urmată de prima gală pre
liminară.

ATLETISM • La apropiatele Cam
pionate mondiale de atletism de la 
Roma, care vor fi găzduite de sta
dionul Olimpic in perioada 29 au
gust — 6 septembrie, vor fi prezenți 
1 741 de sportivi și sportive din 165 
de țări, au anunțat organizatorii. în 
competiția masculină vor participa

Festivitatea de

1 084 atleti. în timp ce Ia feminin 
vor lua startul 657 sportive. Cele 
mai multe înscrieri s-au înregistrat 
in probele de 100 m plat (71 la 
masculin și 62 la feminin). • Cu 
prilejul campionatelor de atletism 
ale R. D. Germane. Sabine Busch a 
stabilit un nou record mondial în 
proba feminină de 400 m garduri cu 
timpul de 53”24/100, iar Thomas 
Schonlebe un nou record european 
la 400 m plat masculin : 44”48/100. 
• Proba feminină de 800 m plat din 
■cadrul concursului internațional 
atletic din Berlinul occidental a re
venit cubanezei Ana Quirot. Înre
gistrată cu timpul de l’56”56.T00. 
Alte rezultate : 100 m plat : Calvin 
Smith (S.U.A.) — 10"12/100 ; săritu
ra in înălțime: Igor Paklin (U.R.S.S.) 
— 2.34 m : 100 m garduri : Jackie 
Jeyner (S.U.A.) — 12"81/100 ; 110 m 
garduri : Greg Foster (S.U.A.) — 
13”21/100.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 august, ora 
21 — 28 august, ora 21. In țară : Vre
mea va fi predominant frumoasă, ex- 
ceptînd vestul șl nord-vestul țării, unde 
spre sflrșitul intervalului va deveni, in 
general, Instabilă. Cerul va fi mai mult 
senin, dar va prezenta unele înnorfiri 
mai accentuate in ultima zi în Banat. 
Crlșana, Maramureș, in nord-vestul 
Transilvaniei și in nordul Moldovei, 
unde pe alocuri va ploua sub formă de 
averse însoțite șl de descărcări elec
trice și Izolat de grindină. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele 
Intensificări in vestul tării din sector 
sud-vestic. cu viteze pină ’ la 53 kilo
metri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 10 și 20 de grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, iar 
cele maxime intre 24 și 32 de grade, 
mai ridicate in sud-vest și sudul țării. 
Ceată slabă dimineața in zona de mun
te șl centrul țării. La București : Vre
mea va fi frumoasă, cu cerul -mai mult 
senin. Vîntul va sufla slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 15 
și 19 grade. Iar cele maxime Intre 29 
și 33 de grade.

cinema
lt Anotimpul iubirii : ARTA (21 31 86) 
- 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.-----
MOS (27 54 95) — 9; II; 13; 15,15; 
19.30
S B.D. la munte și la mare : 
TORIA (16 28 79) — 9: 11 : 13; 
18; 20, LIRA (317171) — 15; ' 
la grădină — 20.30
• Program pentru copii sl tineret — 
9; 11; 13; 15: 17, Serenadă la etajul 
XII — 19 : DOINA (16 35 38)
• Pădurea de fagi : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18. 
20. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20

COS-
17.30;

vic-
15,45: 

17; 19,

• Comandă urgentă. Luminile din
larg : DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
15; 17; 19 
O A doua 
(49 48 48) — 1
A Cuibul
(10 67 40) — 1
• Faraonul 
12: 16; 19
• Luna filmului pentru pace ți 
dezarmare: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15; 14.30; 16,45; 19
• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,30; 14: 17: 19,30
• Marele șarpe: LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20
• Hilda : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Alice: POPULAR (35 15 17) — 15: 
17; 19

variantă : COTROCENt
15: 17; 19
de viespi : VIITORUL

13; 17: 19
I : SCALA (1! 03 72) — 9:

O Brigada : PROGRESUL (23 94 10) — 
15: 18

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de vioară Mircea călin. La pian : 
Vlad Dlmulescu — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna, cind au murit can
gurii — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 09) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
A Teatru! ..Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9,30

MOSCOVA. — La Odessa a avut 
loc o adunare festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii, la care 
au participat A. P. Jakubovski. se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid. T.A. Juravliova, secretar al 
Comitetului regional de partid. 
V. M. Mazurin, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv ai Sovietului 
orășenesc, oameni de cultură și 
artă, alti reprezentanți ai organiza
țiilor locale politice si obștești, oa
meni ai muncii. Discursurile rostite 
cu acest prilej s-au referit la sem
nificația evenimentului de la 23 
August 1944. la realizările obținute 
de poporul român în anii construc
ției socialiste. îndeosebi în perioa
da de după Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Ia am
plificarea colaborării româno-sovie- 
tice.

Subliniind rolul hotăritor al în
tilnirilor la nivel Înalt în dezvolta
rea raporturilor de prietenie si co
laborare româno-sovietice, vorbito
rii s-au referit pe larg la importan
ta deosebită a convorbirilor si în
țelegerilor convenite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail Gor- 
baciov. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, cu prile
jul recentei vizite la București.

De asemenea, la Odessa a fost 
inaugurată „Decada cărții româ
nești". La loc de frunte se 
află expuse lucrări din gin
direa social-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Sint de aseme
nea prezentate lucrări știintifioe și 
beletristice românești.

La Chisinău a avut loc o adunare 
festivă la care au participat V. K. 
Pșenicinikov, vicepreședinte al So
vietului Suprem al R.S.S. Moldo
venească, M.S. Platon, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. V. P. 
Russu. ministrul telecomunicațiilor. 
A. K. Mironic, secretar al Comite
tului orășenesc de partid, repre
zentanți ai C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, ai organelor locale

de partid si de stat, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți ai 
colectivelor de muncă din Chișinău. 

în cuvîntările rostite au fost 
evidențiate succesele obținute pe 
planul dezvoltării economice și so
ciale a țării noastre în cei 43 de 
ani de construcție socialistă, rezul
tatele fructuoase ale colaborării 
economice.

ai unor ministere, organizații de 
masă și obștești, conducători de În
treprinderi, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

VARȘOVIA. — La Varșovia a avut 
loc o manifestare festivă în cadrul 
căreia au fost prezentate evenimen
tele istorice din August 1944. suc
cesele obținute de poporul român 
în construcția socialismului. îndeo
sebi după Congresul ai IX-lea al 
Partidului Comunist Român, de 
cind în fruntea partidului și sta
tului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

A fost sjibliniată, de asemenea, 
activitatea susținută, neobosită a 
României socialiste, pe plan inter
național, pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele lumii, pentru 
pace și dezarmare, pentru înțele
gere și cooperare între popoare. A 
fost relevat, în mod deosebit, 
rolul întilnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski în dezvoltarea colaborării 
pe multiple planuri dintre partidele 
și popoarele noastre.

Cu acest prilej a fost organizat 
un stand de carte românească in 
care, la loc de cinste, au fost pre
zentate lucrări din gindirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, 
au fost expuse lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Au luat parte Josef Czyrek, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C, al P.M.U.P., Kazimierz 
Cyipryniak, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Zdzslaw Sadowski, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ale
xander Krawczuk, ministrul cultu
rii, prim-secretari și secretari 
din voivodatele Tarnobrzeg. Tar- 
now, Torun, Piotrykov-Trybunalski, 
Rzeszow, membri ai secției inter
naționale a C.C. al P.M.U.P., ad- 
juncți de miniștri și reprezentanți

PHENIAN. — Sub auspiciile Co
mitetului municipal Phenian al 
Partidului Muncii din Coreea și 
ale Asociației de prietenie coreea- 
no-română, la Phenian a avut loc 
o adunare festivă dedicată celei 
de-a 43-a aniversări a zilei de 23 
August. Au fost arborate drapelele 
de stat ale României și R.P.D. Co
reene și au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

în alocuțiunile rostite -cu acest 
prilej au fost reliefate pe larg sem
nificația istorică a evenimentelor 
din August 1944, drumul de luptă 
si realizări parcurs de poporul 
român, transformările revoluționa
re înregistrate în toate domeniile, 
îndeosebi în anii de după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, sub clarvăză
toarea conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. S-a evidențiat, 
de asemenea, evoluția ascendentă 
a raporturilor de prietenie și cola
borare sub impulsul dinamizator ai 
întilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

A fost vizionat apoi un film ar
tistic românesc.

Au fost prezenți Li In Ghiu, ad
junct ai ministrului afacerilor ex
terne. Hian Sun Kwon, secretar al 
comitetului municipal al P.M.C.. 
alte cadre cu funcții de răspunde
re, un numeros public.

DAMASC. — în localitatea Ba- 
nias din Siria. în oadrul unei ma
nifestări consacrate zilei de 23 Au
gust, au fost subliniate marile rea
lizări aie poporului român în opera 
de construire a unei societăți noi, 
înfloritoare, relevindu-se rolul 
hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in inițierea și 
înfăptuirea politicii interne si ex
terne românești. Totodată, au fost 
evidențiate relațiile de prietenie, și 
colaborare dintre popoarele român 
și sirian, contribuția determinantă 
la adincirea acestor relații a întil
nirilor și convorbirilor la nivel 
inalt de la București și Damasc.

Participanții ia manifestare au 
vizionat o cuprinzătoare expoziție 
de fotografii care înfățișează reali
zările remarcabile din economia 
noastră națională. îndeosebi măre
țele obiective ridicate după Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

A fost prezentat un stand de 
carte social-politică. in care locul 
central il ocupă opere din gindirea 
social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. Sint expuse, de 
asemenea, lucrări reprezentative 
din domeniile istoriei, artelor.

BELGRAD. — La Novi Sad a 
fost prezentată o expoziție docu
mentară dedicată sărbătorii națio
nale a României sub titlul „Reali
zări mărețe in anii socialismului".

Expoziția prezintă imagini din 
activitatea creatoare a poporului 
român in anii construcției socia
liste. îndeosebi dună Congresul ni 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

La vernisaj au participat cadre 
din conducerea Provinciei Socialis
te Autonome Voivodina. oameni de 
știință și artă, un numeros public.

BONN. — în cadrul unei confe
rințe de presă, desfășurate la Bonn, 
a fost evidențiată semnificația ac
tului revoluționar de la 23 August 
1944 si au fost relevate realizările 
remarcabile obținute de poporul 
român in dezvoltarea economică și 
socială a patriei in cei 43 de ani 
de 
după 
P.C.R. 
liefate 
dență 
movată 
internațional.

Cu aoeeași ocazie, a fost organi
zată o expoziție de carte politică 
Si istorică românească, in cadrul 
căreia, la loc de frunte, sint pre
zentate lucrări i 
social-politică a 
Nicolae Ceaușescu, 
limba germană.

existentă liberă, îndeosebi 
Congresul al IX-lea al 

Au fost, < totodată, re- 
polltica de pace, indepen- 

și largă oooperare pro- 
de România pe plan

din gindirea 
tovarășului 

traduse in

(Agerpres)



Pe calea deschisă de actul istoric de la 23 August

România socialistă, soli conducerea președintelui Nicnlae Ceausescu 
-o prezentă demnă si activă in conștiința umanității

RELATĂRI, COMENTARII, APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Schimb de mesaje ia nivel inalt 
româno-egiptean

In aceste zile de sărbătorire a actului de Ia 23 August 1944, 
succesele obținute de poporul român in dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, în toate domeniile de activitate, politica ex
ternă de pace și colaborare a României socialiste, inițiati
vele și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu in vederea

dezarmării nucleare, a colaborării și păcii intre popoare sint 
amplu oglindite de mijloacele de informare de peste hotare.

Desfășurarea lucrărilor celui de-al lll-lea Congres al Edu
cației Politice și Culturii Socialiste, cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adoptată ca document progra

matic al întregii activități politico-educative, de dezvoltare 
a conștiinței revoluționare și formare a omului nou, de înflo
rire a culturii socialiste, Apelul acestui forum pentru dezar
mare nucleară și generală, pentru pace - sînt reflectate pe 
larg de mijloacele de informare in masă din diferite țări.

Educația și cultura in slujba păcii 
și colaborării intre popoare

într-o relatare despre cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
agenția sovietică T.A.S.S. eviden
țiază , pasajele reflectînd necesita
tea ca toate statele europene să 
acționeze pentru inlăturarea ori
căror piedici din calea realizării 
unui acord în problema rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
relevă agenția — a subliniat că pe 
baza propunerilor Uniunii Sovieti
ce și ale Statelor Unite ale Ame
ricii se poate realiza un acord co
respunzător incă in acest an. Re
publica Socialistă România — 
continuă T.A.S.S. — se pronunță 
pentru lichidarea tuturor armelor 
nucleare de pe planeta noastră, 
sprijină propunerile Uniunii So
vietice privind lichidarea tuturor 
armelor nucleare, în mai multe 
etape, pînă in anul 2000.

Referindu-se la problemele acti
vității politico-educative, ale dez
voltării culturii și artei — subli
niază agenția—Nicolae Ceaușescu 
a menționat că acestea trebuie să 
constituie cele mai importante in
strumente în procesul edificării 
societății socialiste, să ducă o 
luptă activă împotriva a tot ceea 
ce este vechi și perimat, a orică
ror manifestări de naționalism, 
șovinism, să cultive în rîndul oa
menilor muncii sentimentele dra
gostei și respectului față de mun
că, față de patria socialistă, să 
răspîndească în rîndul maselor 
populare cuceririle culturii națio
nale și mondiale.

T.A.S.S. reflectă, de asemenea, 
conținutul Apelului adoptat de fo
rumul cane s-a încheiat la Bucu
rești, subliniind că acest document 
cere să se ajungă la un acord în
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii privind elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune de pe continentul euro
pean, ca un prim pas spre reali
zarea de noi înțelegeri cane să 
ducă la eliminarea și lichidarea 
totală a armelor nucleare în Eu
ropa și in lume.

Sub titlul „Cuvîntarea rostită de 
Nicolae Ceaușescu", ziarul sovietic 
„PRAVDA" subliniază poziția ex
primată de secretarul general al 
P.C.R. cu privire la necesitatea li
chidării armelor nucleare și spri
jinul exprimat față de propunerile 
U.R.S.S. in această problemă.

Ziarul sovietic prezintă, de ase
menea, cititorilor săi activitatea pe 
planul educației politice în Româ
nia, așa cum a reieșit ea din lu
crările congresului.

Cuvintarea tovarășul ui 
Nicolae Ceaușescu este reflectată, 
de asemenea, de cotidianul sovietic 
„IZVESTIA" sub titlul „în inte
resul popoarelor", de „KRASNAIA 
ZVEZDA", „TRUD" și alte ziare.

„România se pronunță pentru o

Pentru reglementarea pe căi pașnice 
a situației din Orientul Mijlociu

Relatînd despre vizita întreprinsă in România, Ia invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de premierul Israelului, Yitzhak Shamir, presa de peste 
hotare relevă poziția constructivă a țării noastre privind căile de reali
zare a păcii în Orientul Mijlociu și în lume.

Agenția T.A.S.S.. relatînd despre 
vizita premierului Israelului, rele
vă: Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția tării sale, care 
se pronunță pentru reglementarea 
globală, pe cale pașnică, prin nego
cieri. a situației din Orientul Mij
lociu si a subliniat necesitatea or
ganizării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U.. la care 
să participe toate părțile interesa
te. inclusiv O.E.P.. precum si Is
raelul. si membrii permanenti 
ai Consiliului de Securitate. 
Nicolae Ceausescu a arătat că pro
blema principală a instaurării păcii 
în Orientul Mijlociu o constituie 
solutionarea problemei poporului 
palestinian.

Apreciind că. in prezent, există 
condiții favorabile pentru a se a- 
iunge. prin negocieri, la o pace 
trainică si justă in Orientul Mijlo
ciu. președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a se face 
totul, de a se folosi la maximum 
condițiile existente.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că in actuala situație inter
națională complexă se impune un 
nou mod de gîndire. de abordare 
si soluționare a problemelor păcii 
și războiului, ale vieții internațio
nale in general.

Shamir, prezentîndu-și punctul 
de vedere referitor la situația din 
Orientul Mijlociu, a apreciat efor
tul si interesul manifestat de 
România in vederea instaurării u- 
nei păci trainice si juste in aceas
tă regiune.

Agenția CHINA NOUĂ a eviden
tial. in relatările sale, aprecierile 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
sensul că. in prezent, există condiții 
favorabile pentru a se ajunge, prin 
negocieri, la o pace trainică-si jus
tă în Orientul Mijlociu, subliniind 
necesitatea de a se face totul pen
tru a nu se pierde această sansâ 
istorică, pentru a se folosi la maxi
mum condițiile existente.

Primul ministru israelian a apre
ciat efortul și interesul manifestat 
de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu in vederea in
staurării unei păci trainice și juste 
în această regiune — scrie China 

eliminare treptată a armelor nu
cleare" este titlul sub care rela
tează despre cuvîntare. cotidianul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R.D. Germană.

într-o corespondență din Bucu
rești, ..BERLINER ZEITUNG" in
formează, de asemenea, despre 
cuvîntare.

La rîndul ei, agenția A.D.N. din
R. D. Germană stăruie asupra ne
cesității, subliniate in cuvintare, 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice din Europa și din 
întreaga lume. România, a afirmat 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
consideră de neînțeles poziția unor 
state, îndeosebi R.F.G., care insis
tă pentru menținerea unui număr 
de rachete nucleare pe teritoriul 
său. Este necesar ca toate statele 
europene să acționeze pentru înlă
turarea oricăror piedici din calea 
realizării unui acord in problema 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice, evi
dențiază agenția cele spuse de șeful 
statului român.

Agenția CHINA NOUĂ relevă 
că, în cuvintarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus in, evi
dență pericolul reprezentat de exis
tența armelor nucleare pe terito
riul diferitelor state din Europa. 
„Existența armelor nucleare pe te
ritoriul unui stat sau al altuia — 
avînd în vedere caracterul aces
tor arme, care pot distruge însăși 
viața pe planeta noastră — nu re
prezintă o problemă internă, ei 
privește toate statele europene" — 
a spus Nicolae Ceaușescu.

După ce arată că președintele 
României si-a exprimat îngrijora
rea fată de situația care s-a creat 
în Golf si care poate duce. în orice 
moment, la o agravare și la o ex
tindere a războiului, agenția sub
liniază : tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a afirmat că trebuie să se treacă 
la retragerea tuturor navelor străi
ne din Golf, să se intensifice efor
turile pentru încetarea războiului 
dintre Iran si Irak, pentru asigura
rea navigației libere în această re
giune. oe toate oceanele lumii.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a apreciat că 
existenta armelor nucleare ne teri
toriul unui stat sau al altuia nu 
reprezintă o problemă internă, 
ci privește toate statele euro
pene. relevă agenția cubaneză 
PRENSĂ LATINA. Președintele 
Nicolae Ceausescu s-a referit în a- 
cesti termeni la rachetele ..Per
shing 1 A" cu focoase nucleare ale
S. U.A.. în legătură cu care guver
nele de la Bonn si Washington in
sistă să nu fie induse într-un e- 
ventual acord sovieto-american pri
vind rachetele cu rază scurtă și 
medie de acțiune, comentează a- 
gentia.

Nouă. în cursul convorbirilor au 
fost discutate relațiile bilaterale și 
alte probleme internaționale.

Anterior. Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit cu liderul O.E.P.. Yasser 
Arafat, și ambii conducători au 
convenit să acționeze în direcția 
convocării unei astfel de reuniuni 
sub egida O.N.U. — mai arată 
agenția de presă chineză.

Cotidianele egiptene „JOURNAL 
D’EGYPTE" și „EGYPTIAN GA
ZETTE" au publicat relatări despre 
vizita în România a primului mi
nistru israelian, Yitzhak Shamir, 
reamintind că România este singu
ra țară socialistă care întreține 
relații diplomatice cu Israelul. 
Dialogul de la București, se evi
dențiază în continuare, ar putea 
avea un rol pozitiv în eforturile 
vizînd instaurarea păcii in re
giune.

în relatări se subliniază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a jucat 
un rol important în realizarea unor 
întîlniri care au permis Egiptului 
și Israelului să încheie pacea. Pre
ședintele României menține con
tacte strînse cu președintele O.E.P.. 
Yasser Arafat, care a fost recent 
la București. Convorbirile cu 
Yitzhak Shamir s-au axat asupra 
problemei conferinței internaționa
le de pace in Orientul Mijlociu.

România — scriu ziarele egiptene 
— susține necesitatea organizării 
unei asemenea conferințe. Proble
ma a fost discutată de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu liderul 
O.E.P., Yasser Arafat. Cu această 
ocazie s-a relevat necesitatea de
punerii de eforturi pentru organi
zarea conferinței internaționale, la 
care să participe si O.E.P.. pentru 
respectarea rezoluțiilor O.N.U. care 
cer retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate, ca o so
luție de instaurare a păcii în re
giune. Pretențiile Israelului de a 
menține aceste teritorii în scopul 
apărării nu sint fondate, deoarece 
acesta iși poate apăra integrita
tea și in cadrul granițelor sale tra
diționale — arată ziarele egiptene.

în cadrul întîlnirii româno-israe- 
liene au fost, de asemenea, anali
zate și relațiile economice bilate

rale — se menționează în cotidia
nele citate.

Agenția kuweitiană — K.U.N.A. 
a arătat, in relatările sale. că. după 
intilnirea cu președintele Româ
niei, Shamir și-a exprimat apre
cierea în legătură cu eforturile 
liderului român pentru sprijinirea 
procesului de pace în Orientul 
Mijlociu.

Presa și radioteleviziunea elve
țiană au acordat o atenție deosebită 
dialogului la nivel înalt româno- 
israelian. Cotidianul ..JOURNAL 
DE GENEVE" subliniază că pre
ședintele României promovează o 
politică deosebit de activă în ve
derea reglementării prin mijloace 
pașnice a conflictului și insistă 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale sub egida O.N.U. 
România constituie o placă turnan
tă pentru abordarea problemelor 
privind Orientul Mijlociu, iar 
președintele Nicolae Ceaușescu 
joacă un rol de prim rang în re-* 
lansarea pe căi diplomatice a pro
cesului de pace — scrie ziarul.

Cotidianul „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG" a inserat relatarea in
titulată „Activități ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problema 
Orientului Mijlociu", în care — tre- 
cindu-se în revistă eforturile pe 
care președintele României le în
treprinde cu perseverentă pe plan 
internațional — sînt redate con
cepția și inițiativele în vederea so
luționării conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Ziarul reproduce, de asemenea, 
pe prima pagină fotografia de la 
primirea de către președintele 
României a premierului israelian.

Cotidianul italian „CORRIERE 
DELLA SERA" a publicat o am

Realizări remarcabile ale poporului 
român în edificarea noii orînduiri

în cinstea marii sărbători naționale a poporului român — ziua de 
23 August — publicații din diferite țâri ale lumii au consacrat spații ample 
realizărilor de seamă ale României obținute în anii socialismului, succe
selor repurtate în cele mai diferite domenii — cu precădere în perioada 
car^ a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

în corespondența „O marcă 
de prestigiu", apărută în ziarul 
„PRAVDA". se vorbește despre 
colectivul de muncă al întreprin
derii de mașini grele București 
(I.M.G.B.), „Uzina care produce 
uzine". Creată ca o necesitate im
pusă de politica de industrializare 
a țării, arată, printre altele, „Prav
da", I.M.G.B. a reușit treptat să 
fie înzestrată la nivelul tehnicii 
mondiale și cu un colectiv de înal
tă calificare, reputata uzină deține 
primatul in tară, aici fiind reali
zate multe categorii de oțeluri 
speciale, utilaje de o înaltă tehni
citate, escavatoare gigantice și uti
lajul necesar industriei petrolului.

în articolul „Pe calea edificării 
socialiste", ziarul „KRASNAIA 
ZVEZDA" relevă că victoria de la 
23 August 1944 a deschis poporului 
român calea spre construirea unei 
societăți noi. „Transpunind in 
viață hotăririle Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. relevă ziarul, 
locuitorii Republicii Socialiste 
România se mîndreso pe bună 
dreptate cu succesele lor. în pre
zent, România realizează o pro
ducție industrială de 115 ori mai 
mare decit în 1944 și o producție 
agricolă de 6 ori mai mare".

Referindu-se, in continuare, la 
relațiile de- strînsă prietenie și 
colaborare dintre poporul român 
și popoarele sovietice, articolul 
menționează că o verigă importan
tă în dezvoltarea colaborării multi
laterale sovieto-române a consti
tuit-o vizita din luna mai în Re
publica Socialistă România a se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., M. Gorbaciov, adăugin- 
du-se că rezultatele convorbirilor 
au deschis noi perspective adinci- 
rii prieteniei si colaborării mili
tante a țărilor si popoarelor noas
tre.

„tntilniri pe șapte coline" este 
titlul sub care ziarul „IZVESTIA" 
inserează o corespondență in care 
este prezentată imaginea contem
porană a orașului Iași in compa
rație cu trecutul istoric.

„Podul prieteniei peste Dunăre" 
este titlul unei corespondențe apă
rute în „SOȚIALISTICESKAIA IN
DUSTRIA", în care se vorbește 
despre eforturile comune ale con
structorilor din România. Uniunea 
Sovietică și Bulgaria, care montea
ză linia de înaltă tensiune ce stră
bate Dobrogea de la nord la sud, 
pe o distanță de 150 de kilometri.

Tema articolului din ziarul 
„SELSKAIA JIZNI" o constituie 
rezultatele obținute în activitatea 
de selecționare a semințelor de 
porumb in județul Iași. Printre 
altele, autorul corespondenței inti
tulate „Împreună cu oamenii de 
știință" relevă că rezultatul cerce
tărilor a permis sporirea recoltelor 
la hectar de porumb, grîu, orz, 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr.

Ziarul „TRUD" iși intitulează co
respondența dedicată Zilei naționa
le a României „Uzina gloriei 
muncitorești" și se referă la uzi
nele 23 August din București. 
Oamenii muncii din uzină se min- 
dresc îndeosebi cu locomotivele 
lor. pe care le livrează tuturor ță
rilor socialiste — se arată, între 
altele, în articol.

Ziarul „KOMSOMOL^KAIA 
PRAVDA" se referă în corespon
dența sa intitulată „Orizontul edi
ficării" la eforturile de rezolvare 
a problemelor ce stau în fața țării 
noastre. Amintind rezultatele obți
nute în producție, în primul an al 

plă relatare despre vizita primului 
ministru israelian în România, in 
care se arată : „Nicolae Ceaușescu 
a insistat asupra necesității con
ferinței internaționale ca singura 
cale de deschidere a negocierilor 
de pace în Orientul Mijlociu, in- 
cluzind. împreună cu cei cinci 
membri ai Consiliului de Securita
te, și participarea deplină a O.E.P.".

Problema organizării unei confe
rințe internaționale de pace pri
vind Orientul Mijlociu a fost rele
vată de agenția spaniolă E.F.E. ca 
fiind tema cea mai importan
tă a convorbirilor de la bucu
rești. Agenția scrie t Președintele 
României. Nicolae Ceaușescu — 
personalitate care în deceniul 
precedent a fost unul dintre 
factorii-cheie ai organizării de ne
gocieri de pace între Egipt și Israel 
— a conferit in două rînduri, in 
ultimele săptămîni, cu liderul Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Yasser Arafat. Președintele 
României și premierul israelian — 
menționează EFE — au apreciat 
că vizita, convorbirile purtate cu 
acest prilej au fost utile și con
structive, că ele vor duce la întă
rirea relațiilor bilaterale și. totoda
tă, se vor înscrie ca o contribuție 
pozitivă la eforturile de realizare a 
păcii în Orientul Mijlociu.

Agenția austriacă A.P.A., rela
tînd despre convorbirile de la 
București, relevă faptul că Shamir 
a dat o înaltă apreciere interesu
lui și eforturilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu, declarînd că dialogul, 
care . a decurs într-o atmosferă 
bună, va fi continuat.

actualului cincinal, autorul scrie că 
producția industrială a României a 
sporit cu 7.7 la sută, schimburile 
comerciale externe cu 15 la sută.

într-o informație sub titlul „23 
August — sărbătoarea națională a 
Republicii Socialiste România", re
vista săptăminală „ECONOMICES- 
KAIA GAZETA" scrie că, îndepli
nind hotăririle Cogresului al 
XIII-lea al P.C.R., oamenii muncii 
din România rezolvă în prezent 
sarcinile dezvoltării continue so- 
cial-economice a țării.

Presa bulgară acordă și ea un 
spațiu important marcării Zilei 
noastre naționale.

în articolul „Anii creșterii", „RA- 
BOTNICESKO DELO" arată : Ne 
bucurăm din inimă de succesele 
mari ale\României obținute in anii 
de dezvoltare liberă și indepen
dentă. Ne bucură și faptul că re
lațiile noastre bilaterale, care au 
rădăcini adinei, se dezvoltă și se 
adîncesc necontenit. Colaborarea 
noastră cuprinde toate domeniile 
vieții politice, economice și cultu
rale.

Același ziar inserează, pe trei 
coloane, articolul „Noul centru al 
Bucureștiului".

Ziarul „NARODNA ARMIA" 
publică articolul „Avint continuu. 
Tinerețea unui oraș vechi",' in care 
sint prezentate pe larg realizările 
obținute in orașul Cluj-Napoca in 
domeniul invățămintului. științei și 
culturii.

„ZEMEDELSKO ZNAME", în 
articolul „Marea bătălie pentru 
cereale", prezintă pe larg preocu
pările României în dezvoltarea a- 
griculturii.

Ziarul „OTECESTVEN FRONT" 
publfltă reportajele intitulate „Cea 
de-a doua naștere a Dîmboviței" și 
„Istoria veche și viața nouă a Si- 
ghișoarei".

Ziarul „NARODNA MLADEJ" 
publică articolul „Computerul în
vață să devină metalurg", despre 
preocuparea oamenilor muncii din 
județul Baia Mare pentru introdu
cerea tehnologiilor de vîrf, iar zia
rul „TRUD", reportajul „Bucureș- 
tiul văzut printre schele".

Ziarul iugoslav „DNEVNIK", în
tr-un articol dedicat sărbătorii na
ționale a României, relevă că suc
cesele cele mai mari ale poporului 
român au fost obținute după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. (1965), 
cind in fruntea partidului a fost 
ales Nicolae Ceaușescu.

într-o casetă publicată în același 
ziar sub titlul „Înțelegerea priete
nilor", se evidențiază rolul deter
minant al numeroaselor întîlniri Ja 
nivel înalt româno-iugoslave in 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
bilaterale.

Realizările constructorilor de va
goane din Arad sînt înfățișate de 
cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND", care subliniază, totodată, 
colaborarea fructuoasă dintre con
structorii de vagoane din Arad si 
întreprinderi din R.D. Germană.

Ziarul „NEPSZABADSAG", din 
R.P. Ungară, arată intr-un articol 
că actul de Ia 23 August a marcat 
o cotitură de importanță isto
rică ce a deschis calea unor schim
bări radicale ale vieții social-eco- 
nomice.

în articol se afirmă printre al
tele : „Colaborarea dintre Ungaria 
și România se bazează pe unitatea 
obiectivelor noastre socialiste, pe 
comunitatea principiilor noastre. 
Sîntem convinși — se arată — de 

faptul că, așa cum s-a stabilit în 
comunicatul intilnirii ungaro- 
române la nivel inalt din 1977, exis
tă posibilități de dezvoltare reci
proc avantajoasă, echilibrată a re
lațiilor bilaterale. Folosirea mai 
deplină a posibilităților existente 
va fi în folosul ambelor țări și va 
contribui la consolidarea unității 
comunității socialiste.

Au mai inserat materiale consa
crate sărbătorii noastre naționale 
ziarele „NEPSZAVA". „MAGYAR 
NEMZET" și „MAGYAR HIR- 
LAP".

Presa cehoslovacă a informat pe 
larg despre marcarea Zilei națio
nale a României, publicînd artico
le. comentarii, reportaje. „RUDE 
PRAVO" se referă, într-o cores
pondență din București, la dezvol
tarea economiei românești, la mo
dernizarea industriei.

Sub titlul „Bilanț încununat de 
succes", ziarul „MLADA FRONTA" 
a publicat un comentariu în care 
se subliniază că, în prezent, în 
România se depun eforturi pentru 
dezvoltarea intensivă a economiei, 
creșterea eficienței și calității pro
duselor.

în articol, se fac referiri la dez
voltarea dinamică a colaborării 
româno-cehoslovace, căreia i s-au 
dat noi impulsuri cu prilejul vizi
tei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Cehoslovacia, in luna mai 1987.

„LIDOVA DEMOKRACIE" a pu
blicat articolul intitulat „Sărbă
toarea poporului român". în care 
se relatează despre pregătirea și 
realizarea actului de la 23 August 
1944, transformarea României in
tr-o țară industrial-agrară dezvol
tată, participarea ei la circuitul 
mondial de valori materiale și spi
rituale.

Sub titlul „Călătorie în timp și 
spațiu. Muzeul Satului — tezaur 
al României", cotidianul polonez 
„EXPRESS ILLUSTROWANI" a 
publicat un amplu reportaj despre 
„unul dintre cele mai pitorești 
colturi ale Bucureștiului".

Sub ..titlul' „Eveniment de seama 
pentru ' poporul român", ziarul al
banez .„ZERI I POPULLIT" subli
niază.' semnificația deosebită a ac
tului istoric de la 23 August pen
tru poporul român, contribuția sa 
la victoria asupra hitlerismului. 
De asemenea, sînt prezentate date 
semnificative privind realizările 
obținute de România în dezvol
tarea sa economică, socială și cul
turală, îndeosebi după anul 1965.

Presa turcă a consacrat spații 
largi marii sărbători naționale a 
poporului român.

Ziarul ..TURKISH DAILY 
NEWS" a publicat două articole, 
însoțite de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și imagini su
gestive ale dezvoltării economice 
a României.

Sub titlul „Relațiile economice 
româno-turce in continuă dezvol
tare și diversificare" este prezen
tat cursul ascendent al raporturi
lor tradiționale dintre cele două 
țări, subiiniindu-se importanța in- 
tilnirilor la nivel înalt, a înțelege
rilor și acordurilor convenite cu 
aceste prilejuri.

în articolul „România dezvolta 
extracția de țiței din Marea Nea
gră" sint prezentate rezultatele 
obținute de industria românească 
în ' realizarea platformelor mariti
me de foraj, subiiniindu-se înaltul 
nivel tehnic al instalațiilor, care 
plasează România alături de țările 
cu o. bogată experiență in acest 
domeniu.

Ziarul „TURKIYE" rezervă. _la 
rîndul său, un amplu spațiu săr
bătorii naționale a României, pre- 
zentînd pe larg poziția consec
ventă și acțiunile neobosite ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea problemelor 
majore ale vieții internaționale.

Ziarul „24 SAAT", din Ankara, a 
publicat articolele „Ziua națională 
a României" și „Relațiile româno- 
turce", in care a prezentat împre
jurările in care a avut loc eveni
mentul istoric de la 23 August 1944, 
evocind, de asemenea, bunele ra
porturi. dintre România și Turcia.

Ziarele marocane „AL BAYA- 
NE“ „L’OPINION". „AL MA
GHRIB" și „LE MATIN DU SA
HARA". au consacrat largi spații 
prezentării semnificației zilei de 
23 August și orientărilor politicii 
interne și externe a țării noastre, 
informînd amplu despre cursul as
cendent al relațiilor țării noastre 
cu toate statele lumii, inclusiv cu 
Marocul.

Cotidianul de mare tiraj din Li
ban „L’ORIENT LE JOUR" a pu
blicat un amplu articol, intitulat 
„România continuă acțiunile sale 
în favoarea păcii in lume", prezen- 
tind obiectivele generale ale poli
ticii externe a țării noastre.

Marcind sărbătoarea Zilei națio
nale a poporului român, ziarul ca
nadian „SUNDAY HERALD" din 
Ottawa a publicat un articol con
sacrat prezentării potențialului tu
ristic al’ României, adresind, tot
odată, cititorilor îndemnul de a 
cunoaște la fața locului realitățile 
României contemporane.

„EL MERCURIO". principalul 
ziar chilian, a publicat un supli
ment special, de opt pagini, dedi
cat României, inserînd pe pri
ma pagină fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Suplimentul re
latează despre ■ formarea și conti
nuitatea poporului român, lupta sa 
seculară pentru unitate și libertate 
națională, desfășurarea și semnifi
cația evenimentelor de la 23 Au
gust 1944, realizările și obiectivele 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială a României, politica externă 
a țării noastre. (Agerpres)

CAIRO 24 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii ■ Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost transmis președin
telui Republicii Arabe Egipt. Hosni 
Mubarak, și doamnei Suzanne Mu
barak un cordial salut de prietenie, 
împreună cu urările cele mai bune 
de sănătate, multă putere de mun
că, succese mari în activitate, de 
prosperitate, bunăstare si pace po
porului egiptean prieten.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt a mulțumit călduros pen
tru mesajul primit și a adre
sat, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășei Elena Ceaușescu cele mai 
alese urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată, succese tot mai 
mari în activitatea prodigioasă pe 
care o desfășoară pentru dezvol
tarea necontenită a României, pen
tru pace în lume, precum și urări 
sincere de bunăstare și progres po
porului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele 
Hosni Mubarak a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. care a întreprins o 
vizită în Republica Arabă Egipt. în 
calitate de trimis personal al șefului 
statului român. în cadrul discuțiilor 
a fost evidențiată evoluția bună, pe

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA PRIVIND RELAȚIA 
DINTRE DEZARMARE Șl DEZVOLTARE 

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit cu viu interes de participanți

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres) 
— La sediul din New York al Or
ganizației Națiunilor Unite s-au 
deschis lucrările Conferinței interna
ționale privind relația dintre dezar
mare și dezvoltare, la care participă 
delegații ale statelor membre ale 
organizației mondiale. între care și 
România.

Partlcipănții Ia conferință exami
nează relația dezarmare—dezvoltare 
sub toate aspectele, consecințele ne
gative multiple ale cursei înarmări
lor, căile și modalitățile de promo

Sprijin realizării acordurilor de pace 
în America Centrală

CARACAS (Agerpres). — La 
încheierea reuniunii miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale 
„Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin" („Grupul ce
lor opt") și din țările Americii Cen
trale, desfășurată la Caracas, a fost 
adoptat un comunicat in care este 
manifestată „profunda satisfacție 
față de realizarea acordurilor do 
pace în ’regiunea centro-americană, 
expresie a voinței politice a guver
nelor statelor din această regiune 
de a-șî reglementa problemele prin 
intermediul dialogului și prin res
pectarea intereselor legitime alo 
tuturor".

Analizindu-se prevederile acordu
rilor de pace de la Ciudad de Gua
temala, precizează comunicatul, s-a 
hotărît constituirea Comisiei de ve
rificare și control, convocarea unei 
reuniuni „ad hoc" a reprezentanților 
acestor state, care va avea loc la 
Managua, in zilele de 17 și 18 sep
tembrie, in vederea stabilirii moda
lităților prin care vor fi realizate 
verificarea și controlul.

Participanții consideră, de aseme
nea, necesar ca deciziile politice a- 
doptate să fie însoțite de îmbună

Pentru eliberarea militantilor namibieni
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a dat publicității o declarație in care 
condamnă actele arbitrare ale auto
rităților de la Pretoria, care au 
aruncat in închisori cinci conducă
tori ai Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Noul val de represalii — relevă do
cumentul — are ca scop înăbușirea 
luptei de eliberare națională a po
porului namibian, desfășurată sub 
conducerea S.W.A.P.O., singurul re

r
AGENȚIILE DE PRESA,

e scurt
INTILNIRE. în orașul american 

Chautaugua (statul New York) s-a 
deschis cea de-a 3-a întîlnire a re
prezentanților opiniei publice so
vietice și americane. Delegația 
U.R.S.S. este formată din 240 de 
activiști pe tărim social și politic, 
muncitori.- oameni de stiintă. oa
meni de cultură și artă. Partici
panții vor dezbate timp de șase zile 
o gamă largă de probleme referi
toare la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

INVESTIGAȚIE. Partidul Demo
cratic al Reunificării Coreii, prin
cipala formațiune de opoziție din 
Coreea de Sud. a început investi
gațiile pentru a scoate la iveală 
condițiile in care a fost asasinat de 
către politie, cu o grenadă lacrimo
genă. muncitorul de la șantierele 
navale ,Dewu Shipbuilding", in 
timpul unei demonstrații pașnice a 
muncitorilor de la întreprinderea 
respectivă. Purtătorul de cuvînt al 
partidului a declarat că opoziția 
sud-coreeană cere demascarea com
pletă a atrocităților și abuzurilor 
ne care le comite sistematic poli
tia regimului de la Seul.

REMANIERE GUVERNAMEN- 
. TALA. în R. P. Congo a avut loc 
I o remaniere guvernamentală, 
I principala schimbare fiind fuzio

narea a două departamente econo- 
I mioe — planificarea și finanțele 
| — intr-unui singur. Titularul nou

lui portofoliu al finanțelor și pla- 
| nificării a devenit Pierre Moussa. 

'multiple planuri, a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Egipt.

în acest cadru a fost exprimată 
dorința de a se întreprinde noi ac
țiuni și măsuri îndreptate spre am
plificarea și diversificarea acestor 
raporturi în interesul ambelor țări și 
popoare.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme ale vieții politice 
internaționale, subliniindu-se nece
sitatea unor eforturi comune pentru 
soluționarea pe calea negocierilor a 
stărilor conflictuale, pentru înfăp
tuirea unor măsuri reale de dezar
mare și instaurarea între state a 
ținui climat de încredere, destindere, 
colaborare și pace.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor din Orientul Mijlociu, 
căilor și mijloacelor de rezolvare a 
acestora.

Au fost evidențiate rolul întilniri- 
lor și convorbirilor dintre conducă
torii Republicii Socialiste România 
și Republicii Arabe Egipt, al înțele
gerilor realizate, contribuția comună 
adusă la dezvoltarea fructuoasă a re
lațiilor bilaterale, precum si colabo
rarea pe plan internațional.

La discuție au participat dr. Ahmed 
Esmat el Meguid. viceprim-ministru 
și ministru de externe al Republicii 
Arabe Egipt, precum și Vicențiu 
Dan. ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo.

vare a obiectivului dezvoltării prin 
trecerea la măsuri concrete de redu
cere a cheltuielilor militare și de 
dezarmare, care ar elibera uriașe re
surse necesare pentru progresul 
tuturor popoarelor.

In prima zi a conferinței, 
participanților le-a fost adresat 
un mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, care a 
fost difuzat ca document oficial al 
O.N.U. și a fost primit cu viu 
interes.

tățirea condițiilor economice și so
ciale în țările din America Centrală, 
hotărind, în acest sens, să adopte 
măsurile necesare pentru a se pune 
in aplicare un program internațio
nal de urgență, de cooperare eco
nomică și tehnică, destinat oelor 
cinci state din regiune.

în capitala Venezuelei au început 
lucrările primei reuniuni a Comisiei 
internaționale de verificare și indrdr 
mare privind aplicarea prevederilor 
Acordului de pace ih America Cen
trală — semnat la 7 august, la Ciu
dad de Guatemala, de șefii de stat 
din regiune — comisie creată prin 
hotărîrea miniștrilor de externe din 
zonă și din țările „Grupului de la 
Contadora" și „Grupului de sprijin", 
reuniți, săptămîna trecută, succesiv, 
la San Jose și Caracas.

în ședința de deschidere a lucră
rilor, vorbitorii au evidențiat nece
sitatea continuării eforturilor îndrep
tate spre realizarea unei păci dura
bile în America Centrală și pentru 
depășirea tuturor punctelor divergen 
te care mai persistă și împiedică a 
plicarea neîntîrziată a prevederilor 
acordului amintit.

prezentant legitim al aspirațiilor lui.
Consiliul a cerut eliberarea ime

diată a conducătorilor S.W.A.P.O. șl 
a celorlalți deținuți politici din Na
mibia și cheamă Consiliul de Secu
ritate să acționeze pentru încetarea 
imediată a ocupării ilegale a Natni- 
biei de către autoritățile rasiste de 
la Pretoria și pentru aplicarea grab
nică a hotărârilor O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței poporu
lui namibian. '

De asemenea, Emmanuel Elenga, 
șeful marelui stat major, a fost 
desemnat ca miriistru însărcinat cu 
problemele apărării și securității 
pe lingă președinția republicii.

AMÎNARE. Reuniunea la nivel 
inalt a Organizației Unității Afri
cane in probleme economice, pro
gramată să se desfășoare in peri
oada 7—12 septembrie, la Addis 
Abeba, a fost amînată, a anunțat, 
în calitatea sa de președinte in 
exercițiu al O.U.A.. șeful statului 
zambian, Kenneth David Kaunda. 
Principala problemă de pe agenda 
programatei intilniri o reprezintă 
datoria externă a țărilor africane 
și stabilirea unei poziții comune 
in ce privește modalitățile de 
rambursare a acesteia.

FORUM. In cadrul unei reuniuni 
desfășurate la Oslo, reprezentanți 
ai unor partide politice și sindicate 
din țările nordice, precum și oa
meni de știință și membri ai cleru
lui au hotărît crearea unui forum 
special pentru discutarea proble
melor ce privesc pacea și secu
ritatea in nordul Europei.

ÎN NOUA ZEEELANDĂ. 
de-al doilea guvern laburist, 
dus de primul ministru David 1 
ge. a depus luni jurămintul 
Wellington. Cabinetul numără 
de membri, dintre care majoritatea 
au făcut parte și din fostul 
vern.
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