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In luna decembrie a acestui an va avea loc Conferința Națională 
a partidului. Eveniment de majoră însemnătate in viața partidului și 
a țării, Conferința Națională a P.C.R. va analiza ți adopta hotăriri 
deosebit de importante in ceea ce privește dezvoltarea forțelor de 
producție, a societății socialiste în general, afirmarea și mai puternică 
a democrației revoluționare, perfecționarea conducerii pe baza prin
cipiilor autoconducerii și autogestiunii, perfecționarea și continuarea 
procesului revoluționar in noua etapă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comu
nism, înfăptuirea programelor stabilite de partid in diferite domenii, 
a hotăririlor Congresului al Xlll-lea, a programelor de dezvoltare 
economico-socială a României.

Așa cum sublima tovarășul Nicolae Ceaușescu, esențial este ca 
acum, in fiecare întreprindere, în fiecare județ și sector de activitate, 
să se asigure o amplă și susținută mobilizare a tuturor forțelor, a 
tuturor oamenilor muncii, in frunte cu comuniștii, astfel incit, prin 
manifestarea unui spirit de totală dăruire in muncă, FIECARE CO
LECTIV DE OAMENI Al MUNCII SA-ȘI FACA UN TITLU DE 
CINSTE DIN A ÎNTÎMPINĂ CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTI
DULUI CU REZULTATE C1T MAI BUNE 1N PRODUCȚIE, PRAC
TIC CU PLANUL ÎNDEPLINIT LA TOȚI INDICATORII ȘI CHIAR 
CU DEPĂȘIREA LUI ÎNTR-O SERIE DE DOMENII DE ACTIVI
TATE. Prin urmare, fie că este vorba de îndeplinirea sarcinilor la

producția fizică și la export, de ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, de creșterea productivității muncii, de reducerea 
consumurilor materiale și energetice, a cheltuielilor de producție in 
general, de punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor de 
investiții — fiecare sarcină in parte și toate la un loc constituie 
obiective fundamentale ale activității productive pentru toate colec
tivele de oameni ai muncii, avind un caracter prioritar pe agenda de 
lucru a tuturor organelor și organizațiilor de partid.

Fiecare colectiv muncitoresc cunoaște foarte bine ce are de făcut 
in perioada care urmează, în baza dezbaterilor în adunările generale 
ale oamenilor muncii au fost întocmite programe limpezi pentru 
fiecare domeniu de activitate. Acum este necesar — așa cum a sub
liniat secretarul general al partidului — să se treacă de la vorbe la 
fapte, la activitatea practică. Datoria organelor și organizațiilor de 
partid este să acționeze pentru traducerea în viață a măsurilor și pro
gramelor stabilite pentru unirea eforturilor creatoare ale tuturor 
muncitorilor șl specialiștilor spre utilizarea cu maximă eficiență a 
resurselor tehnice și materiale în vederea îndeplinirii exemplare a 
prevederilor de plan, intîmpinîndu-se Conferința Națională a parti
dului cu noi și prestigioase fapte de muncă, menite să asigure înfăp
tuirea neabătută a programelor de dezvoltare economico-socială a 
țării.

în fiecare întreprindere,

PRODUCȚIA FIZICĂ- 
LA NIVELUL PLANULUI!

Siderurgiștii acționează pentru recuperarea restanțelor
Producția de oțel reprezintă unul din In

dicatorii ce caracterizează nivelul de dez
voltare economică a unei țări. Pornind de 
la contribuția esențială a acestui produs de 
bază în asigurarea dezvoltării tuturor ce
lorlalte ramuri economice — construcțiile de 
mașini, transporturile, construcțiile indus
triale, electrotehnica - an de an producția 
de oțel a sporit continuu ca urmare a dez
voltării și modernizării siderurgiei româ
nești. De la 18 kg oțel pe locuitor in Româ
nia anului 1938, s-a ajuns, in 1986, la 660 
kg de oțel pe locuitor, țara noastră situin-

du-se in prezent pe unul dintre primele 
locuri in lume. Sint date care atestă capa
citatea modernei siderurgii românești de a 
realiza producții sporite de oțel, în strînsă 
concordanță cu cerințele majore ale eco
nomiei.

Cum răspund siderurgiștii de la Hune
doara, Reșița, Tirgoviște și Călărași la soli
citările beneficiarilor din țară de a livra 
ritmic, integral și de bună calitate canti
tățile de metal necesare activității produc
tive ? lată tema anchetei de azi a „Scinteii".

HUNEDOARA: Se așteaptă cit mai multe vești bune
De la siderurgiștii hu- 

nedoreni ne-am obișnuit sâ 
primim numai vești bune. 
Numeroase colective mun
citorești din cadrul combi
natului siderurgic, de la 
cocsart la oțelari, de la 
furnaliști la prim-topitori, 
probează prin fapte de 
muncă ce înseamnă buna 
organizare, competența și 
dăruirea muncitorească. 
Iată că și recent aflăm că 
siderurgiștii de la oțelăria 
nr. 1 Siemens Martin au 
realizat lună de lună pro
ducția fizică, obținînd su
plimentar mai bine de 
500 tone de oțel de cea mai 
bună calitate. In această 
secție, după cum spunea 
șeful ei, ing. Constantin 
Popa, va trebui să se reali
zeze cu 5 000 tone de oțel 
mai mult decît în anul 
trecut. Aceasta în condiți
ile creșterii ponderii măr
cilor de oțeluri cu caracte
ristici superioare. S-au apli
cat o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice. chiar 
de la începutul anului, care 
au făcut ca planul să fie 
realizat ritmic, lună de 
lună. S-au întreprins și o 
serie de acțiuni de moder
nizare cu eficiență asupra 
activității productive. Cu 
puțin timp in urmă, 
s-a încheiat activitatea 
de modernizare a pro
cesului de elaborare, mo- 
difîcîndu-se orificiu! la 
întregul stoc de oale de 
turnare, prin montarea în

chizătorului tip sertar, ceea 
ce asigură turnarea con
stantă de bună calitate a 
oțelului. Consemnăm la 
loc ' de cinste numele 
citorva formații fruntașe 
conduse de loan Brejban, 
Francisc Elekes, Eduard 
Bokos, preocupate pentru 
încadrarea in timpul pla
nificat pentru fiecare șarjă. 
Si încă un fapt : în acest 
an s-au perfecționat mult 
instalațiile și utilajele care 
deservesc cuptoarele și mai 
ales macaralele, trenurile 
și oalele de turnare, con
tribuind la descărcarea la 
timp și în condiții de bună 
calitate a oțelului din cup
toare, la elaborarea în 
timpul potrivit a șarjelor.

Secretarul de partid pe 
secție, Grigore Popescu, 
ne-a vorbit însă și despre 
o serie de neajunsuri pe 
care le întîmpină siderur
giștii din partea celor 
care-i aprovizionează cu 
păcură, care conține peste 
30 la sută... apă. Uneori 
fierul vechi vine ne«ortat 
pe grupe de aliere. Cel mai 
mare neajuns însă îl pro
voacă aprovizionarea ne
corespunzătoare cu fero
aliaje de către Combinatul 
metalurgic din Tulcea. De 
exemplu, pe primele opt 
luni din acest an. metalur- 
giștii de la Tulcea au 
rămas datori cu mari can
tități de fero-mangan, 

. fero-siliciu. siilco-mangan 
și fero-crom. Fără aceste

aliaje, este limpede că nu 
se poate elabora oțel. 
Absența acestor feroaliaje 
pune sub semnul incerti
tudinii producția de oțel 
pe luna in curs și în lunile 
următoare, pentru că, pină 
în prezent, s-au menținut 
neconcordanțele în apro
vizionare.

Așadar, Ia Hunedoara 
există șl probleme foarte 
serioase ale realizării pla
nului. Multe se rezolvă ca 
urmare a intervențiilor 
ferme ale conducerii combi
natului, cu sprijinul comi
tetului județean de partid, 
și nu în ultimul rind cu 
sprijinul ministerului de 
resort. Totuși, soluționarea 
unor probleme este tergi
versată. așa cum, de pildă, 
este cazul la secția 2, unde 
repararea cuptoarelor se 
tot. prelungește din cauza 
întîrzierilor cu care Cen
trala de produse refractare 
din Brașov își onorează 
obligațiile contractuale, 
avind mari restanțe în li
vrarea cărămizilor silico- 
aluminoase pentru trenu
rile de turnare și pentru 
oalele de turnare. Din 
aceste cauze, cuptoarele 4 
și 7 nu au produs oțel la 
întreaga capacitate. Iată 
numai cîteva din proble
mele care fac necesară o 
mai mare receptivitate din 
partea furnizorilor, și a- 
ceasta cu gindul la cerin
țele atîtor beneficiari de 
metal.

Foto : Eugen Dichiseanu

Au început încercările 
la viaductul podului de la Cernavodă
Pe șantierele Complexului poduri dunărene, con

structorii depun eforturi susținute pentru finali
zarea acestei monumentale ctitorii care va dăinui 
peste secole, purtînd pecetea epocii marilor realizări 
socialiste — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

La ora actuală, la podul de peste Dunăre de la 
Cernavodă s-a trecut la montarea instalației electrice 
pentru cele două fire de cale ferată, lucrare care se 
execută in devans față de graficul stabilit; Paralel cu 
lucrările de pe pod. de la autostradă s-a trecut la 
efectuarea încercărilor de rezistență la viaductul 
de cale ferată, încercări care au un program riguros 
ce se va desfășura pînă la sfirșitul lunii august și se 
realizează cu un convoi de 14 locomotive LDH de 
2100 CP.

Constructorii din cadrul Antreprizei poduri dunărene 
Fetești și brigăzii nr. 6 montaj sînt hotărîți ca pînă 
la Conferința Națională a partidului lucrările la cel 
mai mare pod din țara noastră, cu o deschidere de 
170 metri și în cane sînt incorporate 12 500 tone oțel 
și peste 13 000 mc beton, să fie încheiate. (Mihai 
Vișoiu).

REȘIȚA: Cuvintul hotărit al laminoriștilor

Prin măsurile întreprin
se pentru modernizarea 
producției, mai buna orga
nizare și conducere a tu
turor sectoarelor de activi
tate pentru creșterea indi
celui de utilizare a agre
gatelor siderurgice, efectu- 
înd la timp și de calitate

reviziile, reparațiile, co
lectivul Combinatului si
derurgic din Reșița a reu
șit sâ realizeze sistematic 
sarcinile de plan la unele 
produse siderurgice de 
bază. Pe primele opt luni 
s-au obținut peste plan

importante cantități de fon
tă, oțel, laminate mijlocii 
și ușoare și alte pro
duse necesare economiei 
naționale. Din dialogul 
cu inginerul loan Potra, 
directorul uzinei nr. 2, am
(Continuare in pag. a U-a)

ÎNTREAGA RECOLTĂ DE TOAMNĂ - 
STRÎNSĂ SI DEPOZITATĂ IA TIMP!

IN PAGINA A ll-A : Relatări din județele 
Teleorman și Buzău,

Un amplu program de măsuri 
pentru dezarmare, în folosul 
progresului întregii umanități

„Pornind de la strînsă interdependență care există între 
dezarmare și dezvoltare, România se pronunță cu toată hotărîrea 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la măsuri reale 
și urgente de dezarmare, de lichidare a armelor nucleare și de re
ducere substanțială a armamentelor clasice, a forțelor armate și 
cheltuielilor militare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat Conferinței internaționale 
privind relația dintre dezarmare și dezvoltare)

La sediul Națiunilor Unite din New York s-au des
chis, luni, lucrările Conferinței privind relația dintre 
dezarmare și dezvoltare, eveniment de însemnătate 
majoră în viața internațională, la care participă un 
mare număr de state, inclusiv România, Pe agenda 
reuniunii, care se desfășoară în baza unei rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U., din 1984, se află pro
bleme legate de raportul dintre dezarmare și dezvol
tare, sub toate aspectele și dimensiunile sale, de im

plicațiile cheltuielilor militare asupra economiei mon
diale și de măsurile ce se impun pentru ca resursele 
irosite pe înarmări să fie utilizate în scopul dezvoltării, 
îndeosebi a țărilor rămase în urmă pe plan economic.

După cum s-a anunțat, președintele României, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis partici- 
panților la conferință un Mesaj care a fost difuzat ca 
document oficial al O.N.U., fiind primit cu viu interes.

Expresie a profundei analize a 
principalelor procese și tendințe 
din lumea contemporană. Mesa
jul adresat Conferinței de la New 
York constituie o nouă și strălu
cită ilustrare a preocupării constan
te și acțiunii perseverente a României 
socialiste, a președintelui ei. in di
recția opririi cursei înarmărilor. în 
primul rind a celor nucleare, și tre
cerii la măsuri concrete de dezar
mare. a reducerii cheltuielilor mili
tare si folosirii fondurilor astfel ob
ținute pentru dezvoltarea economico- 
socială a popoarelor.

Reconversiunea cheltuielilor mili
tare este o problemă în abordarea 
căreia tara noastră pornește consec
vent de la considerentul că spo
rirea cheltuielilor militare frî- 
nează puternic dezvoltarea eco
nomică și socială a statelor, repre
zintă unul dintre cele mai impor

tante obstacole In calea lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje oe 
despart țările bogate de cele săra
ce. Dimpotrivă, reducerea bugetelor 
militare este de natură să im
pulsioneze procesul dezvoltării in 
toate țările. îndeosebi în cele rămase 
în urmă, să asigure propășirea în
tregii omeniri. Fundamentată pe a- 
bordarea științifică a evoluțiilor și 
tendințelor din viata internațională, 
poziția României în problemele în
locuirii programelor de înarmare cu 
programe de dezvoltare economico- 
socială, poziție puternic reafir
mată In Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. este în deplină 
concordanță cu imperativele epocii 
noastre.

Intr-adevăr, așa cum se relevă și 
în analizele efectuate în pregătirea 
conferinței O.N.U.. înarmările detur
nează anual de Ia rosturile lor firești

Intre 5 sl 8 la sută din producția 
mondială. Foarte alert este ritmul 
de creștere a bugetelor militare in 
anii ’80 — ani care cunosc si 
cea mai puternică recesiune econo
mică de dună cea de-a doua confla
grație mondială : din datele anuaru
lui S.I.P.K.I. (Institutul de la 
Stockholm pentru cercetări în dome
niul păcii) rezultă că. în 1984. ritmul 
respectiv a fost dublu fată de anul 
precedent, iar în 1985. de trei ori 
mai mare decît în 1984.

în orice țară, chiar și in cele mat 
dezvoltate, fiecare ban in plus în bu
getul militar este un ban in minus 
pentru progresul economic. Este o 
realitate de necontestat că sporirea 
cheltuielilor militare constituie unul 
din principalii factori care au contri
buit la declanșarea actualei crize

(Continuare în pag. a Vl-a)

Un nou cartier de locuințe în municipiul Craiova Foto: Sandu Cristian

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
* <1 reportaje • însemnări >

DE LA O FOTOGRAFIE VECHE 
LA TABLOUL ELECTRONIC

Ori de cite ori urc dea
lul spre mina Heria imi 
stăruie în fata ochilor o 
fotografie veche, scoasă 
dintr-o arhivă, care în
chipuie cițiva oameni in 
fata unei guri de mină, 
proptită cu trei lemne, iar 
ei, oamenii, imbrăcati in 
cioareci si opinci, cu pă
lării pleoștite pe cap. Au
tentici țărani după îmbră
căminte. dar după meserie 
mineri. Fotografia stă in 
biroul directorului Liviu 
Pop. De ce o ține acolo 
este lesne de bănuit : nu 
trebuie să-ți povestească o 
istorie întreagă, te invită 
să privești Imaginea aceea 
îngălbenită și cu un pic de 
Imaginație te lămurești 
cum se lucra la Herja cu 
ani în urmă. Fotografia de
vine și mai grăitoare cind 
știi că mina Herja este cea 
mai modernă mină din ba
zinul maramureșean. Totul 
făcut prin investiția de in
teligentă a oamenilor de 
aici, prin zile și nopți de 
căutări. Dar aici pasiunea 
și dăruirea pentru nou nu 
se pot măsura cu cîntarui 
farmaceutic, ci cu o unita
te de măsură care stă in 
om. care și aici, la Herja, 
poartă numele de conștiin
ța meseriei de miner.

Cifrele vin să argumen
teze : de la începutul anu
lui pînă în prezent, ca ur
mare a depășirii cu 3 la 
sută a productivității mun
cii. a îmbunătățirii caljtății 
minereului, minerii Herjei 
au reușit să obțină o pro- 
ducție-marfă suplimentară

ță. Deși are probleme „cu 
carul", nu l-am văzut nici 
o dată Încruntat, nici ieșind 
din vorba lui caldă, ca o 
unduire de deal-vale. Este 
directorul Liviu Pop. dotat 
cu o însușire care îl ajută 
mult în minerit : tenacii a- 
tea. îi spun gindul meu. Nu

IN SUBTERAN, 

PRINTRE MINERII DIN HERJA

în valoare de 7 milioane 
lei. In același timp, prin 
refolosirea unor materiale 
recuperate, ca și prin pro
movarea unui regim sever 
de economisire, cheltuielile 
materiale aferente la 1000 
lei producție-marfă au fost 
reduse cu 18 lei.

CUM SE PROMOVEAZĂ 
IN EȘALONUL FRUNTA
ȘILOR. Zici „Noroc bun", 
siringi bărbăteste mina 
omului pe care-1 întîlnești, 
iar el te întîmpină cu un 
zimbet care-ti dă siguran

pare surprins de descoperi
rea făcută :

— în minerit n-ai voie 
să dai înapoi. Tot timpul 
trebuie să lucrăm pe prin
cipiul galeriei. Trebuie sâ 
căutăm filonul. Dar să nu 
ne pierdem în vorbe, aș 
propune (să cunoașteți oa
menii. Eu sînt doar un 
ortac de-al lor.

Zici Herja, zici neapărat 
Prunduș si Cosma, adică 
doi mineri care au făcut 
prima „expansiune" în via
ta modernă a minei. Des
pre ei am mai scris si vom 
mai scrie, dar pentru orice

reporter care trece pragul 
minei imaginea bărbăției 
minerești incepe cu acești 
oameni. Bun, ne-am zis. ii 
cunoaștem, sint cei cu cele
brele cărucioare care fac 
minuni in subteran. Da, 
ștafeta a fost predată, mi
neritul a intrat pe mîini 
sigure. Sint alți doi mi
neri, Ion Grad si Doru 
Șerban, care se întrec în 
marea bătălie pentru mi
nereu. Nicolae Horotan, 
secretarul comitetului de 
partid, care știe ca în pal
mă cum merge treaba la 
Herja. ne spune, mai in 
glumă, mai în serios, că 
după fiecare schimb ei se 
uită la fișa de pontai pre
cum un sportiv la crono
metru. Fiecare secundă e 
prețioasă, fiecare tonă de 
minereu este spre binele 
tării.

Ne este dat să cunoaștem 
o brigadă tînără, ambițioa
să. formată doar anul tre
cut. Media de vîrstă. 25 de 
ani. Sint băieții lui Gheor- 
ghe Zapca. în primele două 
luni, cind a luat brigada In

Gheorqhe PARJA
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

PUTEREA DE MUNCĂ Șl CREAȚIE A TUTUROR COLECTIVELOR
DEPLIN, SUSȚINUT PUSĂ ÎN VALOARE!

Producția fizică-la nivelul planului!
(Urmare din pag. I)

reținut că în timp ce la linia de la
minate mijlocii și ușoare se înre
gistrează plușuri semnificative do 
producție, laminatele grele finite nu 
sint realizate decît in proporție de 
71.5 la sută. „Situația la laminorul 
degrosier și semifabricate, unde se 
localizează in principal nerealizârile 
— ne spune interlocutorul nostru — 
a făcut obiectul unei ample analize, 
în ultimele luni reușind să redresăm 
situația. Nu am putut însă să recu
perăm restanțele acumulate in 
prima lună a anului, dar avem create 
in prezent condiții ca In cel mal 
scurt timp să reușim aoest lucru, 
astfel incit Pină la sfirșitul anului

să ne onorăm atit sarcinile planifi
cate, cît. și angajamentul asumat in 
întrecerea socialistă".

Iată cîteva din cauzele pre
zentate de șeful secției, ing. Horațiu 
Vodă : „Principala cauză o repre
zintă nelivrarea ritmică a oțelului 
lingou, atit de către secția noastră 
de oțelărie, cît și de celelalte uni
tăți din cadrul Ministerului Indus
triei Metalurgice. Indicele intensiv, 
în condițiile date, nu a fost realizat 
decît în proporție de 93 la sută, iar 
cel exterior în proporție de 91 la 
sută. La cauzele obiective trebuie să 
adăugăm și neajunsurile proprii le
gate de activitatea de încălzire și 
laminare, desele defecțiuni la uti
laje, în mod special la macarale.

rea-
mo.
vor

Totuși avem condiții pentru redre
sarea situației. O demonstrează 
iizările de pină acum'1.

Fără îndoială că măsurile de 
dernizare în curs de derulare
educe un aport substanțial la reali
zarea și depășirea sarcinilor de plan 
din acest an. Hotărâtoare insă, pen
tru realizarea planului de laminate 
finite grele, va fi intervenția promp
tă a ministerului de resort pentru 
rezolvarea problemei livrărilor oțe
lului lingou de către combinatele 
siderurgice, a asigurării stocului de 
utilaje de turnare pentru determi
nare și nu in ultimul rind al asigu
rării unei calități corespunzătoare de 
praf de ungere și acoperire, care în 
prezent are o umiditate peste nor
mele tehnologice stabilite.

TÎRGOVIȘTE: 0 șarjă în mai puțin
Veștile bune din mijlocul oțelarl- 

Jor tirgovișteni vin să confirme cu
noscuta zicală că . ~ ' ' '
locul". Au fost zile și săptămîni în 
ultimul timp egre 
multe reoorduri de producție.
dintre ele care pare eu totul deose
bit este cel al formației conduse de 
maistrul Gheorghe Catrjna, care a 
atins adevărate performante, elabo- 
rind șarje foarte scurte de oțel-aliat 
in mai puțin de patru ore. eînd de 
regulă durata lor este de peste 
6—7 ore.
. Dar credem că este edificatoare 
opinia ing. Florin Stănescu, șeful 
coordonator al secției la oțelăria e- 
lectrică nr. 2 : „Realizăm, zilnic, in 
mod constant, o producție cu peste 
301) tone otel mai mujt deeit la în
ceputul anului, dar avem și zile in 
care șe acumulează restanțe. în ul
timul timp am luat o serie de mă
suri datorită cărora se Înregistrează 
un progres în utilizarea cu ran
dament ridicat a utilajelor și 
instalațiilor, insă rezultatele pe care 
le obținem nu reflectă Întotdeauna 
acest progres, datorită unor neajun
suri cu care ne confruntăm, cum 
ar fi lipsa electrozilor, care a dimi
nuat producția de otel cu 300 tone și 
ehtar mai mult în 24 de ore. Și dacă 
er fi acestea singurele greutăți. Cole
gii noștri de la combinatele siderur
gice din Galați și Călărași, uitind că 
facem parte din același minister; nu 
ne livrează la timp țagle și blumuri 
potrivit prevederilor contractuale 
pentru laminorul de profile mici. Co- 
leețivul nostru de oțelari ș-a angajat 
ea printr-o mai bună organizare, 
printr-un efort, deosebit să recupe
reze toate restantele la otel și otel- 
aliat pină la Conferința Națională a 
partidului",

Si-încă o ultima problemă-ridiwtă

„Omul sfințește
au consemnat 

‘ " Unul

de mai multi interlocutori : minis
terul de resort ar trebui să așeza 
pe baze mai realiste colaborarea 
Combinatului de oțeluri speciale din 
Tîrgovjște cu cel din Galați, care 
trebuie să livreze cu multă

de patru ore
promptitudine cantitățile prevăzute 
de tablă laminată la cald. Este una 
din condițiile de bază ca otelarii tir- 
goviștieni să-și poată onora la rindul 
lor contractele la tablă pentru in
dustria electrotehnică.

de oțeluri speciale din Tirgovifte
Foto : Eugeh Dichișeanu'

IN CONCLUZIE, așa după cum se poate desprinde din ancheta noas
tră, pțelaril au condiții să-și realizeze sarcinile lor de mare răspundere, 
cp mari implicații pentru întreaga noastră economie. La Tirgoviștc, la 
Reșița, Ia Hunedoara si mai ales Ia Galați trebuie folosite cu o mai 
mare eficiență instalațiile si utilajele, trebuie respectate cu strictețe ter
menele de reparații la cuptoare. Industria siderurgică românească dis
pune de un puternic detașament de specialiști, de oameni care au știut 
întotdeauna și știu să-și facă datoria pentru a da țării cît mai mult oțel 
și de cea mai bună calitate. Se impune insă, așa cum s-a subliniat și Ia 
ședința Comitetului Politic Exeeutiv al C.C. al P.C.R.. din 3 august, mai 
multă ordine și disciplină in respectarea contractelor către numeroșii 
beneficiari, dar mal ales, și aceasta impune o mai fermă intervenție din 
partea Ministerului Industriei Metalurgice, șe cere, ca o latură a eticii 
profesionale, mai mult spirit de disciplină in relațiile dintre unitățilo 
amintitului minister.

De altfel, intr-un număr viitor al ziarului vom publica o mai amplă

Puternic stimulent pentru realizarea
și depășirea producției de export
Rezultate obținute

în luna august
UN CALCUL CONCLUDENT

Cu cît crește tariful orar de manoperă
PROMPTITUDINE ÎN ONORAREA 

CONTRACTELOR EXTERNE. între
prinderea „Electroargeș" din Curtea 
de Argeș va încheia cu bune rezul
tate planul de export pe luna au-, 
gust. Aproape jumătate din produ
sele fabricate aici — intre care con
densatoare trimeri cu disc, rezis- 
toare glazurate St bobinate. pOten- 
țatoare, bunuri de consum •— sînt. li
vrate. prin export direct și indirect, 
in 27 țări atit pe relația devize con
vertibile, cit și pe relația cliring țări 
socialiste. Acum, bunăoară, se pre
gătește un lot de tronsoane ceramica 
pentru a fi livrate in Turcia.

Se măsuri stau la baza succesului 
la export 7 „Organizarea de formații 
specializate, asigurarea, eu prioritate 
a bazei materiale, lansarea la 26 ale 
Junii trecute a comenzilor pentru ca 
pină ia 25 ale lunii viitoare întreaga 
producție să fie realizată, efectuin- 
du-se și întocmirea documentelor 
necesare Ineasării contravalorii — ne 
răspunde șeful biroului export, im
port. cooperare, Gheorghe Zabet. Și, 
bineînțeles, adaugă interlocutorul, in 
ultimul timp, prevederile Decretului 
Consiliului de Stat stimulează puter
nic spiritul de inițiativă al muncito
rilor și specialiștilor in vederea ridi
cării continue a calității produselor, 
asigurării promptitudinii In livrarea 
mărfurilor către partenerii externi. 
Preliminăm că in luna august 300 
muncitori care lucrează la produc
ția pentru export vor beneficia de un 
adaos la retribuție de peste 20 000 
Jei“. (Gheorghe Cirstea).

creșterea cointeresării materiale a 
oamenilor muncii in realizarea pro
ducției de export. Bunăoară, cei ce 
muncesc în secția mobilier tapițat 
s-au angajat ca. lună de lună, să-și 
Îndeplinească sarcinile cu cel puțin 
două-trei zile mai devreme. Ce va 
Însemna aceasta 7 „în primul rind — 
ne spunea inginerul șef al întreprin
derii, Petre Ene — se vor crea pre
misele ea planul anual să fie înde
plinit cu 15 zile Înainte de termen, 
în al doilea rind. toți cei ce concură 
la realizarea producției destinate 
partenerilor de peste hotare vor ob
ține venituri superioare".

Iată citeva calcule. In condițiile In 
care planul de export pe ansamblul 
întreprinderii și ne relații de decon
tare va fi integral Îndeplinit, se esti- 
mează că, in luna august, oamenii 
muqcii din secția mobilier tapițat 
vor primi. îp plus, in conformitate cu 
prevederile decretului. 162 190 lei. 
Aceasta înseamnă un adaos mediu de 
345 lei pe om al munci).

Dacă se va munci la fel de bine și 
în continuare, planul la export fiind 
îndeplinit exemplar, lună de lună se 
va putea beneficia de asemenea cis- 
tiguri in plus. De exemplu. Alexan
drina Zamfir, muncitor tapițer. care 
a realizat pină acum in medie o re
tribuție de 2 348 lei. in perioada 
1 august — 31 decembrie a.c. va cîș- 
tiga suplimentar 1 225 lei. Sau mais
trul Ștefan Vasilicoiu va obține in 
această perioadă un adaos de retri
buție de 1 350 )ei. (loan Marinescu)

In .conformitate cu prevederii» 
decretului Consiliului de Stat, 
pentru îndeplinirea integrală -a 
planului la export, pe total și pe 
relații de decontare, se acordă 
importante ciștiguri sub formă 
de adaos lunar la retribuția a. 
ferentă producției pentru export 
prevăzute în plqn și in controc-

tul de acord global pentru luna 
respectivă, determinat astfel :

10 LA SUTA 
rea exportului 
convertibile,

5 LA SUTA 
raq exportului 
țări socialiste,

pentru îndeplini
re relația devize

pentru îndeplini, 
pe relqțig cliring

Oamenii muncii din cadrul secției a doua a întreprinderii „Arta 
mobilei" din București realizează In luna august sarcini de produc
ție pentru export Inșumînd PESTE 4 MILIOANE LEI

In cadrul secției, formația de timplarj mecanici condusă de Con
stantin Maicon, compușă din 20 muncitori, «fețtueqjă operațiunile de 
formatizat, profilat și găurit panouri, pentru mobilierul de export, cu o 
norma de timp de 4 112 ore,

In situația în cqre atit echipe, secția, cit și Intreașq întreprindere 
Iși îndeplinesc integral planul de export, aplidndU'Se stimulentele ma
teriale prevăzute de decretul Consiliului de Stat, tariful mediu prar de 
manoperă pentru un muncitor din echipa respectivă sporește cu sume 
ce variază intre 0,53 și 1,19 LEI.
Ceea ce înseamnă că, in această lună, echipa va încasa în pluș peste 
4400 LEI, revenind, în medie, pentru un om al muncii 
Cireg 220 LEI.

Iotă, concret, medul in eare prevederile recentului deeret al Con
siliului de Stat stimulează oamenii muncii în realizarea exemplară, la 
timp șl in condiții de calitate, a tuturor sarcinilor la export.

LUNA DE LUNA, EXPORTUL ÎN
DEPLINIT ȘI DEPĂȘIT. Pentru 
colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea ..Relaxa" Mizil, te
nul 1987 înseamnă un an de rodnică 
activitate și remarcabile șuccese in 
realizarea sarcinilor l.a export. Ast
fel. in primele 7 luni, prevederile 
planului la export au fost depășite 
cu 11 la șută.

Deosebit de mobilizatoare pentru 
Întregul colectiv s-au dovedit a fi 
prevederile Decretului Consiliului de 
Stat privind unele măsuri' pentru*

de mare 
gălățeăP, 
să rcali- 
există o

relltare despre activitatea slilerurgiștiler gălățeni, despre eforturile pe 
care le face acest inimos colectiv pentru a-și onora sarcinile 
răspundere in aprovizionarea economiei cu metal. Combinatul 
printr-un mare efort făcut de partidul și statul nostru, a ajuns 
zeze aproape jumătate din producția de oțel a țării. La Galați
preocupare serioasă la nivelul comitetului județean de partid pentru a 
rezolva probleme ^omplexe, și nu puține dintre acestea dificile. Impor
tant este ca fiecare acțiune întreprinsă la Galați să fie finalizată in 
timpul cel mai scurt, cu responsabilitate maximă pentru calitatea lucră
rilor, in așa fel incit fluxul de producție să se desfășoare normal. De 
asemenea, este important ca beneficiarilor din întreaga țară, care aș
teaptă otelul, laminatele, taglele, blumurile, tabla de diferite profite, să 
Ii se furnizeze produse potrivit contractelor. ' , • —i.

Anchetă realizată de Petre CRISTEA, Sabin CERBU, 
Joan D. CUCU și Gheorghe MANEA

întreaga «altă de toamnă-strinsâ si depozitată la timp!
TELEORMAN BUZĂU

Recoltarea manuală pentru evitarea 
oricăror pierderi la floarea-soarelui!

Numeroase și complexe Sint ac
țiunile înscrise in această perioadă 
pe agenda de lucru a agricultorilor 
din județul Teleorman. So desfă
șoară din plin recoltarea cinepii 
pentru fibră și a fasolei boabe, se 
string și livrează legumele, se de
pozitează in sectoarele zootehnice 
cantități cit mai mari de furaje. în- 
tr-o serie de unități din consiliile 
unioe agroindustriale Purani. Fur- 

■ culești, Drâgânești-Vlașca, . Smirdi- 
oasa a început, de ieri, recoltarea 
florii-soarelui, cultură ce ocupă pes
te 45 000 de hectare. Despre măsu
rile luate pentru desfășurarea, in 
cele mai bune condiții a acestei im
portante acțiuni ne-a vorbit, tovară
șul Dragomir Stan, director al di
recției agricole județene : „în orga
nizarea și desfășurarea acestei ac
țiuni s-a ținut, seama de cerința re
coltării cu prioritate a florii-soare
lui de pe terenurile destinate cerea
lelor păioase spre a se putea exe
cuta in termenele stabilite pre
gătirea patului germinativ și insă- 
mințările de toamnă. în funcție de 
aceasta, e-a organizat munca in fie
care unitate agricolă, ștabilindu-se 
sarcinile concrete ce revin tuturor 
formațiilor de lucru. Deoarece pe 
unele sole starea de vegetație a la
nurilor nu este uniformă, capitolele 
vor fl Btrinse manual, după care se 
vor batoza staționar. De asemenea, 
s-au luat măsuri pentru ca trans
portul producției să ee facă in ace
lași ritm cu neooltarea. iar la ba
zele 
tare 
tor".

în 
elanșat 
oamenii harnici acționează cu hotă
rirea de a pune la adăpost intreaga 
producție in cel mai scurt timp. La 
cooperativa agricolă de producție 
Bujorenl se acționează mai ales cu 
forțele umane, in funcție de situa
ția concretă de pe fiecare parcelă. 
La ferma nr. 2, bunăoară, pe o su-

de recepție spatiile de depozi- 
au fost pregătite coresnunză-

unitățile agricole unde s-a de- 
stringerea florii-soarelui.

prefață in care lanul ele floarea-soa
relui nu eSte copt uniform, capito
lele sint. tăiate manual. „Dacă am 
aștepta să ajungă la maturitate în
treaga cultură — ne spune inginerul 
Mihai Solomon, președintele unită
ții — am risca să pierdem o bună 
parte din producție. De aceea, am 
mobilizat. cooneratorii pentru a 
st.ringe capitolele, ne cele mei verzi 
solarizindu-le pină la momentul 
treierării".

Cu aceeași răspundere pentru 
soarta producției lucrează si gospo
darii ogoarelor din consiliul unia 
agroindustrial Purani. unde floarea- 
soarelui ocupă 2 050 hectare. Prin 
cunoașterea exactă a stării de vege
tație a plantelor s-au luat, măsuri 
pentru recoltarea diferențiată de ia 
o solă la alta. La cooperativele 
agricole din Purani și Guruieni se 
lucrează cu combinele la treierat 
după ce initial formațiile de coope
ratori au st.rlns capitolele verzi care 
au fost apoi solarizate. Astfel se în
lătură pierderile de recoltă, asigu- 
rindu-se totodată productivitate 
sporită mijloacelor meeanioe. în 
unitățile agricole din Cernetu și Si
liștea. din același consiliu unic, re
coltarea florii-soarelui a început, 
manual prin mobilizarea cooperato
rilor in lanuri. Și aici, după batoza- 
rea staționară, ca pi tutele mărunt» 3 
sint transportate in bazele furajere 
pentru a fi administrate in -hrana 
anima lelor.

Desigur. în județul Teleorman re
coltarea florii-soarelui se afla abia 
la început, acțiunea urmind a se 
extinde in zilele următoare, pe mă
sură ce cultura ajunge peste tot la 
maturitate. Ceea, ce se cere acum 
este ca pretutindeni activitatea in 
cimp să fie cit mai bine organizată, 
să se asigure o bună coordonare a 
lucrărilor pentru ca producția să fie 
strînsă in cel mai scurt timp si fără 
pierderi.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

legumele culese cu grijă,
Zile pline in grădinile de legume 

ale județului Buzău. Pline de roade 
și mai ales de fapte de'muncă res
ponsabilă, an ga jantă, care de
monstrează hotărirea legumicultori
lor buzoieni de a îndeplini și depăși 
sarcinile de plan ce le revin in 
acest an cu condiții climaterice nu 
tocmai favorabile. „Faptul că toate 
grădinile de legume, care insumeaz.ă 
9 066 hectare, au fost amplasate nu
mai ne terenuri irigate ne-a permis 
să contracarăm efectele secetei pre
lungite din această vară — ne pre
cizează tovarășul Petre Eremia, 
directorul Trustului județean al 
horticulturii — și să livrăm pină 
la sfîrsitul săptămânii precedente 
la fondul de stat peste 23 000 
tone de legume in stare proaspătă 
și 2 500 tone de conserve. De ase
menea. au fost expediate parteneri
lor externi peste 1100 tone legume 
și 400 tone pepeni. Planul la ma
zăre și varză timpurie a fost, depășit 
și se află in curs de finalizare re
coltarea cepei de pe cele 1 070 hec
tare cultivate".

Culturile frumoase, rodul bogat al 
plantelor atestă hărnicia si price
perea legumicultorilor de la C.A P. 
Ghgrăscni. iar producțiile medii de 
peste 30 tone tomate și 21 tone de 
ceapă la hectar au devenit un lucru 
obișnuit, chiar și in anii cu precipi
tații mai slabe. Șeful fermei legu
micole, inginerul Adrian Cova.hu. a 
reușit să îmbine armonios expe
riența țăranilor din Gherăseni 
actualele tehnologii intensive, 
elimine neîncrederea unora față 
noile soiuri de legume obținute 
stațiunile de cercetare. Pentru
dacă treaba merge bine la ferma 
legumicolă din Gherăseni. acest lu
cru se datorește și faptului că ingi
nerul Covaliu se află din zori și 
pină seara tîrziu alături de cei 170 
de cooperatori. La tomatele de 
cimp se estimează o producție

cu 
sg 
de 
de 
cfi

6medip de 35 tpne la hectar, cu 
tone mai mult decit in 1936. .

La vecinii de Ia C.A.P. Cpstești, 
revigorarea unei Îndeletniciri tradi
ționale — legumicultura — constituie 
problema prioritară a noului pre
ședinte al unității, tinărul inginer 
Ioan Tofan. Iar pentru a reuși acest 
lucru el a trebuit sa inceapă cu 
schimbarea unor mentalități greșite 
ale unor șefi de echipe care s-au 
cam obișnuit să pună scăderea pro
ducțiilor de legume cu deosebire pe 
seama lipsei de precipitații, trecind 
peste slaba lor preocupare pentru 
mobilizarea celffr 230 de cooperatori 
la lucrările de întreținere, la iriga
rea culturilor. Fapt este că, in acest 
an. planul la varză timpurie a fost 
îndeplinit in proporție de 130 la sută, 
jar la ceapă și tomate se estimează 
un record de producție. . De aseme
nea. se cuvine să evidențiem faptul 
că întreaga producție este valorifi
cată superior, o dată cu recoltarea 
realizindu-se și o atenta sortare a 
legumelor.

La ferma nr. 1 Lipia. a întreprin
derii de legume si fructe Buzău, 
condusă de inginerul Mihai Ciubo
tarii. realizările la zi evidențiază de
pășirea planului la toți indicatorii , 
graficele de livrare atit la intern cit 
și la extern fiind onorate in devans. 
Și aceasta in condițiile in care o pu
ternică aversă de ploaie. Însoțită de 
grindină, a afectat in după-amiaza 
zilei de 22 iulie o parte din cele 132 
hectare- Printr-o exemplară mobi
lizare a celor 120 muncitori din 
fermă s-au completat golurile in cul
turi. s-au refăcut rigolele și urmele 
grindinei se mai văd doar pe tabla 
de pe acoperișul magaziei de Îngră
șăminte. „Numai de munca noastră 
depinde situarea fermei in rindul 
fruntașelor" — ne spune inginerul 
Mihai Ciubotaru.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

Un reviriment mult așteptat 
și cîteva soluții tergiversate

în viața oricărei unități economice 
există evoluții impresionante prin 
dinamism, după cum pot apărea și 
perioada mai critice, cind se ivesc 
anulate dificultăți, cind ;e
depășite anumite obstacole. o
bună bucata de timp, colectivul în
treprinderii de utilaj tehnologic din 
Bistrița nu iși realizează planul la 
principalii indicatori, inregiștrind 
serioase rămineri in urmă la majo
ritatea produselor de bază. Nici in 
acest, an revirimentul așteptat și 
dorit de noua conducere a unității 
nu s-a produs. Mai exact, in șapte 
luni din acest an. întreprinderea nu 
și-a Îndeplinit planul ctecit in pro
porție de 70 la sută. Fireștț, șe. pune 
întrebarea : cu ce probleme se con
fruntă colectivul de aici, ce „obsta
cole." trebuie depășite, astfel incit 
restanțele să fie eliminate cjt mai 
repede și planul să fie realizat 
ritmic, integral, la toate șortjmen- 
.1 ele 7

La prima oră discutăm cu șeful 
birouLui plan, inginerul Dorin Aba
giu. Avem in față un om calm și, 
meticulos. Nu pare surprins de în
trebarea : de ce restanței? sint atit. 
de mari 7 Este totuși preocupat de 
răspuns. Răsfoiește citeva dosare, 
consultă citeva situații, după’care’ 
rje spune :

— Principala cauză ar fi neacope-ț 
rirea cu comenzi si contracte a pla-i . 
nulul, mai ales in ce privește uti-.' j 
lațele metalurgice, chimice și cop-: 
strucțiile metalice. Apoi, mai sint'. 
probleme in ce privește repartizarea 
cotelor de materii prime și materiale 
care nu au fost fundamentate in 
funcție de consumurile specifice 
aprobate. Deosebit de aceasta, intim- 
pinăm serioase greutăți din cauza 
unor furnizori de materiale care nu 
ne-au livrat ritmic cantitățile con
tractate de electrozi siderurgici, 
țevi, table, motoare electrice, elec- 
tropompe. Dar ar fi nedrept să nu 
spunem că de multe ori ne faeem 
și singuri greutăți. Astfel, rju am 
reușit să implementăm tehnologia de 
executare a armăturilor in variantă 
complet, turnată și. drept, urmare, 
planul la acest produs a fost, reali
zat numiri in proporție de 13 la sută. 
Sint încă multe abateri de la dis
ciplină. Bunăoară, indicele de utili
zare a fondului de timp maxim dis
ponibil este de numai 92.6 la sut.ă, 
iar indicele de Utilizare a mașinilor- 
unelte este cu două procente sub cel 
planificat. Or. un lucru este limpe
de : atit timp cit. noi nu ne punem 
ordine în propria curte, cum 
spune, in zadar am căuta să 
prevalăm de cauze obiective.

se 
ne

Logica organizării 
nu a pătruns dincolo 

de firma secției
...Ora 11,30. Trecind prin secțiile 

de fabricație, constatăm un lucru 
curios. Citim mare pe un panou : 
lecția utilaj metalurgic. Numai că 
aici, pe lingă produsele de bază, se 
mat execută utilaje refractare și 
utilaje chimice. In secția utilaj 
chimic se mai realizează utilaj me
talurgic, utilaj energetic și robineți 
pentru armăturile industriale. în fa
bricația curentă a secției prelucrări 
mecanice se află, in diverse stadii 
de execuție, subansamble și repera 
pentru utilajele metalurgice și re
fractare. Deci, cu toate că în ca
drul întreprinderii există secții spe
cializate, produsele se fabrică prac
tic peste tot, fără a se ține seama 
de nici o logică, de nici un principiu 
de organizare sau de tehnologie. 
Consecințele ? Pe lingă greutățile 
care apar în aeeste condiții in pre
gătirea. și lansarea în fabricație a 
reperelor și subansamblelor. produc
ția zilnică a întreprinderii este foarte 
greu de urmărit și chiar imposibil de 
corelat. Fapt, de altfel, recunoscut 
chiar de conducerea unității. Atunci 
de ce nu șe procedează cum ar fl 
firesc : fiecare secție să producă 
numai utilaje pentru care a fost 
proiectată 7

— Este un aspect la car® ne-sm 
gîndit și noi și pe care am dori să-l 
clarificăm o dată pentru totdeauna 
— ne spune inginerul Leon Cudreci, 
directorul întreprinderii. Va trebui 
să’ ne sheeiaiizărn pe anumite pro
duse în cadrul secțiilor. In primul 
rind trebuie să organizăm fluxuri 
continue in secțiile utilaj chimic și 
apsamble sudate. Avem în vedere să 
organizăm un atelier de debitare 
centralizată, ceea ce ar conduce la 
reducerea consumului de metal eu 
12 la sută, după eaieulele noastre. 
Numai că aceste lucruri nu se pot 
face peste noapte. Inițial. întreprin
derea a fost proiectată si utilată țn 
vederea execuției unor anumite pro
duse. - Multe nu se mai regăsesc 
acum In fabricația curentă. Concret, 
va trebui ca in cadrul programului 
de modernizare să rezolvăm aceste 
probleme de fond ale producției.

Intr-adevăr, aici este necesar să sa 
înceapă cu inceputul. Se știe că o 
produetie modernă nu se poate face

aeeea, esențial este să se înțeleagă 
un mare adevăr : cel mai de seamă 
aiutor îl si atunci cind te ajuți 
singur. Cum anuitee 7 Prin Intensifi
carea cursurilor cje ridicare a nivelu
lui de pregătire profesională, prin 
aplicarea unor tehnolog» noi. avan
sate, prin întărirea ordinii și dis
ciplinei. Pentru că, dincolo de aspec
tele tehnice și organizatorice, |n 
aeeste sectoare de bază ale între
prinderii se resimte nevoia unei 
profunde schimbări de mentalitate, a 
instaurării unui spirit muncitoresc, 
de răspundere față de lucrul bine 
făcut. Un domeniu in care se impune 
o intervenție fermă, o activitate po- 
litico-educativă susținută dip partea 
organizației de partid a întreprin
derii.

La întreprinderea 
de utilaj tehnologic 

din Bistrița

■prin risipirea forțelor- Or, întreprin
derea are acum in fiecare secție 
ateliere de debitare, prelucrări me
canice, alte și alte sectoare auxiliare. 
Cu alte cuvinte, fiecare secție este 
o ifiică făbricuță.

De pe acum soluțiile și acțiunile 
care trebuie să conducă la concentra
rea producției în anumite sectoare 
au fost, inventariate. Important este 
ca de urgentă să se treacă la mate
rializarea unor asemenea măsuri, iar 
producția să intre pe 
normal.

un făgaș

tradiție 
lipsă

Așa-zisa lipsă de 
trebuie numită 

de răspundere
Adeseori în discuțiile purtate 

factorii de conducere din sectoarele 
de uzinaj și montaj revine ca un 
laitmotiv justificarea : „Facem și 
noi cit, putem, pentru că multe din 
semifabricatele turnate pe care le 
primim de la sectoarele calde fie 
sint rebuturi, fie că impun o serie 
de remanieri care ne consumă timp 
prețios de muncă". Elocvent in acest 
sens. în secția . armături industriale, 
pe liniile specializate de prelucrări 
mecanice găsim sute și sute d» 
corpuri de robineți a căror fabrica
ție nu putea fi finalizată din cauza 
defectelor de turnare. Situație care 
se repetă și la alte repere in alte 
secții.

Solicităm explicațiile cuvenite în- 
ginerului-șef al fabricii de piese 
turnate și forjate. Alexandru Lupșan. 
în răspunsul acestuia, adevăratele 
cauze sint ocolite, se arată eu degetul 
spre alții, se încearcă escamotarea 
propriilor răspunderi față de situația 
creată.

— Intimpinăm dificultăți ți no! 
din cauza, materialelor. In special 
feroaliajelor, electrozilor siderurgiei 
și materialelor refractare, care sint 
de slabă calitate. Desigur, avem și 
noi partea noastră de vină. Dar. să 
știți, ducem lipsă de personal califi
cat, de specialiști metalurgi. în plus, 
pe aceste meleaguri nu există tra
diție In domeniul metalurgiei.

Este adevărat, în sectoarele ealde 
ale Întreprinderii se resimte lipsa 
unor muncitori si specialiști cu ex
periență. Dar a pune totul pe „lipsa 
de tradiție", acum, după ani buni de 
la punerea in funcțiune a turnăto
riei. nu ni se pare a fi cea mai 
realistă poziție. Am mai aflat că 
centrala de resort a luat măsura de 
a sprijini întreprinderea bistrițeană, 
detașind aici o serie de specialiști. 
'Judecind după rezultate, folosul unei 
asemenea măsuri este discutabil. De

eu

Prioritățile anului trecut 
zac încă tot de atunci 
fabricate in depozite

Circa 70 la șută din producția în
treprinderii o constituie utilajele 
energetice. în ce privește eeliipa- 
mentele destinate centralelor elec
trice care au termene de punere in 
funcțiune in «cest an. unitatea bjs- 
trițeană nu are nici un fel de res
tante. Și, totuși, am găsit in depozi
tele întreprinderii nu unui sau două 
utilaje care trebuiau de mult »ă fie 
pe șantiere, ci citeva șute d*  tone. 
Est» vorba despre electrofiltrul pen
tru blocul nr. 6 de la Turceni și 
electrozii de depunere, piese de 
schimb comandate de același benefi
ciar- Culme», produsele au fost soli
citate cu mare insistență în urnii 
cu un an și au fost executate eu 
prioritate. Ce explicație există pentru 
faptul că acum au rămas in stoc ? 
Cu stupoare aflăm că beneficiarul a 
refuzat și refuză în continuare să-ți 
ridice produsele, motivind că-., nu 
mai are nevoie de ele.

Fapt singular 7 Nicidecum. Recent, 
in ziarul „Scinteia", intr-un articol ne 
tema modului in care sînt executate 
și livrate utilajele energetice și pie
sele de schimb, se arăta că între
prinderea de mașini grele din Bucu
rești. prin repetate telexuri, cerea 
termocentralei Turceni să-și ridice 
produsele reclamate în numeroase 
comandamente ca £iindu-i urgent 
necesare. Dar.,, s-a răspuns prin 
tâcbre. Culmea, delegatul beneficia
rului, sosit La Î.M.G.B., a refuzat să 
ridice produsele, susținind că are 
alte urgențe. Iar într-un alt articol 
se arăta că pe un cimp din apro
pierea aceleiași termocentrale se 
află risipite fără nici O socoteală tot 
felul de piese, semifabricate și uti
laje. Este cit se poate de grav că 
energeticienii de la Turceni, preva- 
lîndu-se de faptul că au de înfăptuit 
sarcini deosebite în acest domeniu 
prioritar al economiei, comandă uti
laje și piese pe care „uită" sau 
refuză să le mai ridice. Utilaje care 
încorporează muncă socială.

O situație pe care o semnalăm din 
nou in speranța că va fi analizată 
cu toată răspunderea de Ministerul 
Energiei Electrice. De asemenea, 
considerăm necesar ca, în conformi
tate cu răspunderile care-j revin, 
Centrala industrială de utilaj energe
tic din București, de comun acord cu 
energeticienii. să vegheze Ia lansarea 
in execuție mimai a utilajelor și 
pieselor de schimb realmente ne
cesare.

O primă idee care se desprinde din 
Investigațiile noastre este aceea că 
revirimentul nu se poate obține 
aștepttndu-se totul de la alții, ci 
accentul trebuie pus pe forțele pro
prii, pe înlăturarea neajunsurilor 
organizatorice si tehnice, a mentali
tăților învechite, care, asa cum 
observat, 
restantelor, 
va Intlrzia 
centralei.

s-a 
stnt principala cauză a 
Sperăm, totodată, că nu 
nici sprijinul eficient al

Gheorghe IONIȚA 
Gheorghe CRIȘAN

Cova.hu
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ABNEGAȚIE Șl HOTĂRÎRE NESTRĂMUTATĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A ROMĂNIEI SOCIALISTE

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

Mărețul drum de luptă și victorii 
pe care România l-a străbătut sub 
înțeleaptă și clarvăzătoarea dumnea
voastră conducere, marile ctitorii 
înălțate pe întregul cuprins al țării 
in acești ani de inegalabilă eferves
cență creatoare demonstrează forța 
și capacitatea poporului nostru, liber 
și stăpîn pe destinele sale, string 
unit în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a-și 
făuri conștient propriul său viitor 
socialist și comunist — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ALBA AL P.C.R.

. In această zi de luminoasă sărbă
toare. dăm expresie hotăririi noastre 
nestrămutate de a vă urma neabătut, 
iubite conducător, pe drumul glo
rios pe care l-ați deschis țării întregi, 
de a munci cu abnegație și dăruire 
patriotică pentru realizarea exem
plară a planului pe 1987 și pe în
tregul cincinal, pentru a intîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
rezultate tot mai însemnate, asigu- 
rind transpunerea fermă în viață a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă. consiliul de conducere al 
MINISTERULUI DE INTERNE, 
dind expresie simțămintelor de 
dragoste fierbinte, nemărginit devo
tament și înaltă prețuire oe animă 
comuniștii și întregul efectiv, vă 
roagă, cu profund respect, să pri
miți oele mai alese urări de multă 
sănătate, viață îndelungată si pu
tere de muncă in fruntea partidului 
și a țării, spre binele și fericirea na
țiunii noastre, pentru gloria și mă
reția României socialiste. ,

în aoeste clipe de înălțătoare 
bucurie, cînd oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țării Iși intensifică 
eforturile pentru a intimpina cu noi 
și tot mai însemnate realizări Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român și cea de-a 40-a ani
versare a proclamării Republicii, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Comandant Suprem, că vom 
acționa cu energie și fermitate 
pentru îndeplinirea exemplară a or
dinelor dumneavoastră, a tuturor 
sarcinilor și misiunilor încredințate, 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a indepen
denței. suveranității și integrității 
scumpei noastre oatrii — Republica 
Socialistă România.

Martofl; șl făurari ai unor, vremuri 
care au săpat o nouă albie milena
rei și mult încercatei • noastre isto
rii, pătrunși de înalta conștiință a 
participării decise și responsabila 
la tot ceea ce se construiește cu po
porul și pentru popor, ne-am adu
nat. încă o dată. In preajma acestui 
măreț eveniment sărbătoresc, buche
tul ales al gindurilor. pentru a-I de
pune la temelia mărețului arc de 
timp românesc împodobit cu nemu
ritoarele lui ctitorii si purtînd o 
emblemă de lumină și adevăr 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Urmindu-vă neabătut, fapta pil
duitoare, noi, făuritorii noilor ar
monii socialiste pe temelia durabilă 
a străvechii cetăți a Iui Menumorut, 
mobilizați de prețioasele dumnea
voastră indicații • oe ni le-ați dat cu 
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate in județul Bihor, tmpre- 
ună cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. vizită pentru care vă a- 
ducem respectuoase mulțumiri, intr-o 
deplină armonie de simțire și gind 
cu întreaga țară, vom pune in tot 
ceea ce facem măsura calității și a 
înaltei responsabilități pe care o 
incumbă tripla noastră calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari ai avuției naționale.

Sărbătorirea celei de-a 43-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă oferă co
muniștilor. oamenilor muncii din 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI IN- 
VAȚAMINTULUI, personalului di
dactic. elevilor și studenților din 
patria noastră un nou și fericit 
prilej de a vă adresa dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul în
cercat al partidului nostru comunist 
și al României socialiste, cele mai 
alese sentimente de dragoste, recu
noștință și înaltă prețuire pentru 
îndelungata și nobila activitate re
voluționară dedicată fericirii, înflo
ririi si prosperității poporului român.

Animați profund de minunatul 
dumneavoastră exemplu de patriot 
înflăcărat si revoluționar consecvent, 
toți slujitorii școlii, elevii și stu
denții României socialiste, vă asigu
ră că vor munci fără preget pentru 
aplicarea in viată a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Roman, a sarcinilor ce re
vin invătămintului diin magistrala 
expunere rostită de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
111-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste.

în îndelungata și zbuciumata is
torie românească, viata dumneavoas
tră eroică se înscrie ca un suprem e- 
xemplu în rîndurile marilor bărbați 
ai acestui neam, al conducătorilor și 
oamenilor politici devotați trup și 
suflet poporului, care și-au Înscris 
numele în columna măreției patriei. 
Strălucitele dumneavoastră calități 
de conducător și militant revoluțio
nar s-au impus pe baricadele luptei 
pentru neatirnarea și demnitatea 
României, pentru dreptul poporului 
nostru de a fi stăpîn in propria lui 
casă, mai mindră ca oricind, în rin- 
dul națiunilor lumii — se arată in 
telegrama MINISTERULUI INDUS
TRIEI CHIMICE.

în conștiința națiunii sint sădite 
pentru totdeauna simțămintele de 
profundă gratitudine pentru efor
turile dumneavoastră neobosite, 
pentru dinamismul și energia cu 
care militați în vederea continuei 
dezvoltări a industriei și agricultu
rii. pentru înflorirea științei, învăță- 
mintului și culturii, ridicarea nive

lului de trai material și spiritual al 
maselor.

Marea sărbătoare națională de la 
23 August constituie pentru COMI
TETUL JUDEȚEAN BUZĂU AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
un minunat prilej de a vă adresa, 
în numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor din această Înfloritoare 
vatră de pămint românesc, cele mai 
călduroase felicitări, urări de viată 
îndelungată, de multă sănătate și 
nesecată putere de muncă, pentru a 
ne conduce cu aceeași înțelepciune 
și clarviziune revoluționară spre 
culmile luminoase ale civilizației so
cialiste și comuniste.

Asemenea tuturor zonelor țării, și 
județul Buzău, beneficiind din plin 
de roadele înțeleptei politici de am
plasare armonioasă a forțelor de 
producție in teritoriu, inițiată de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, a cunos
cut In ultimii 22 de ani o puternică 
ascensiune economică și socială, re
flectată in sporirea producției in
dustriale de la 1,6 miliarde lei in 
1965, la peste 24 miliarde lei în acest 
an, iar a celei agricole de la 1,5 mi
liarde lei la aproape 6 miliarde lei, 
In darea in folosința oamenilor mun
cii a 61 500 apartamente și a altor 
importante obiective social-culturale.

în deplină unitate cu Întregul 
nostru partid si popor, adine pă
trunși de adevărul că în proeminen
ta dumneavoastră personalitate iși 
află ilustrarea cele mai înalte vir-
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• Urmînd neabătut exemplul de muncă și viață al secretarului 
general al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii se anga- 
jează să facă totul pentru înfăptuirea programelor de edificare < 
socialistă și comunistă a patriei, intimpinind Conferința Națională 
a partidului cu rezultate superioare in întreaga activitate 
economico-socială.

• Deplină adeziune față de propunerile, inițiativele și 
demersurile constructive, de pace și colaborare, ale președintelui 
României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tuți ale poporului român, că activi
tatea dumneavoastră revoluționară 
la cirma destinelor tării dă o nouă 
strălucire istoriei patriei, cadrele 
didactice. studenții și cursanții 
ACADEMIEI DE STUDII SOCIAL- 
POLITICE DE PE LINGĂ C.C. AI, 
P.C.R. vă adresează, din adincul ini
mii lor, la cea de-a 43-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. cele mai calde felicitări și 
urarea de deplină sănătate și fe
ricire spre a conduce mereu, cu ne
secată putere de muncă, cu clarvi
ziune și cutezanță, spre noi și noi 
victorii, națiunea noastră.

Vă sintem profund recunoscători 
pentru faptul că. datorită gindirii și 
viziunii dumneavoastră revoluționa
re, ați descătușat energiile creatoare 
și ați deschis perspective largi, ne
bănuite întregii activități ideologice 
și politico-educative, ați imprimat 
un curs nou și eficient întregii acti
vități din academia noastră.

Laolaltă cu întregul popor. n« ex
primăm simțămintele noastre de 
înaltă prețuire și profundă gratitu
dine pentru eforturile dumneavoas
tră neobosite, pentru energia cu 
care militați în vederea creșterii ra
pide a forțelor de producție, conti
nuei dezvoltări a economiei națio
nale. edificării unei industrii și unei 
agriculturi puternice, bazate pe coor
donatele unei dezvoltări intensive, 
eficiente, in concordanță cu cele mai 
noi cuceriri tehnologice, ale cunoaș
terii, amplificării necontenite a de
mocrației muncitorești, revoluțio
nare. afirmării plenare a personali
tății umane, ridicării nivelului de 
trai material și spiritual al tuturor 
fiilor țării — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Cu deosebit respect și aleasă con
siderație, exprimăm, totodată. În
treaga recunoștință față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională. pentru contribuția de excep
țională însemnătate adusă la conce
perea și înfăptuirea politicii parti
dului nostru, la dezvoltarea științei, 
invătămintului si culturii românești, 
la, elaborarea și transpunera în 
viață a vastelor programe de cerce
tare și introducere în întreaga eco
nomie a progresului tehnic, la afir
marea valorilor gindirii și creației 
umane sub semnul înaltelor idea
luri ale civilizației, bunăstării și 
păcii.

Cu prilejul cele! de-a 43-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, vă rugăm, cu deosebită stimă 
și profund respect, să primiți din 
partea pionierilor și șoimilor patriei, 
a tuturor copiilor tării, un fierbinte 
omagiu, cele mai calde sentimente 
de aleasă dragoste si nețărmurită re
cunoștință pentru minunatele condi
ții de viată, muncă și învățătură 
asigurate prin înalta dumneavoastră 
grijă, pentru atenția și căldura pă
rintească cu care ocrotiți copilăria 
fericită a tinerelor vlăstare ale tării 
— se relevă în telegrama CONSILIU-

LUI NAȚIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR.

La acest moment aniversar, ne an
gajăm solemn, mult stimate tovarășe 
secretar general, să urmăm fără 
preget excepționalul dumneavoastră 
exemplu de muncă si viată, să răs
pundem prin fapte demne chemări
lor si îndemnurilor pe care cu atâta 
încredere ni le adresați permanent, 
să învățăm și să muncim cu dăruire 
și pasiune, adueîndu-ne contribuția 
la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, pregăti ndu-ne te
meinic pentru a ne forma ca tineri 
revoluționari, demni de măreția 
acestor ani eroid. de viitorul comu
nist al patriei.

însuflețiți de cele mal Înalte idea
luri ale epocii care vă poartă, pen
tru Istorie, numele, rostit cu senti
mente de nețărmurită dragoste și 
adîncă recunoștință de întregul nos
tim popor, în numele tuturor oame
nilor muncii din Județul Covasna. 
români și maghiari, strins uniți în 
gind si faptă, vă adresăm, cu prile
jul Împlinirii a 43 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă șl antiim
perialistă de la 23 August 1944, 
omagiul nostru cel mai fierbinte 
pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți. cu pilduitoare dăruire patrio
tică, pentru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor su
preme de prosperitate și pace ale 

poporulul nostru '— se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R.

îndeplinim o datorie de conștiin
ță relevând și cu acest prilej că toa
te mărețele înfăptuiri ale perioadei 
care a trecut de la înnoitorul Con
gres al IX-lea al partidului, înflo
rirea întregii țări și prestigiul fără 
precedent al României in iunie le 
datorăm gindirii dumneavoastră 
profund științifice și novatoare, ac
țiunii dumneavoastră dinamizatoa
re, care a revoluționat dezvoltarea 
Întregii noastre societăți.

La măreața sărbătoare a poporului 
român, cea de-a 43-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1944. CONSl-' 
LIUL UNIUNII NAȚIONALE A CO
OPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE, în numele milioanelor 
de țărani cooperatori, mecanizatori, 
specialiști, al tuturor lucrătorilor din 
agricultura cooperatistă, vă adre
sează. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, cele mai 
respectuoase și calde felicitări, un 
fierbinte și vibrant omagiu izvorât 
din adincul inimilor.

Avînd drept călăuză magistrala 
dumneavoastră cuvântare rostită la 
cel de al III-lea Congres al educa
ției politice și culturii socialiste, do
cument programatic care se consti
tuie într-o strălucită analiză a mă
rețelor prefaceri revoluționare prin 
care a trecut societatea românească 
în ultimii 43 de ani și cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui. consiliile Uniunii Naționale și 
uniunilor județene ale cooperativelor 
agricole de producție vor intensifica 
activitatea politică și cultural-educa- 
tivă in rindul țărănimii, pentru for
marea omului nou cu o înaltă con
știință socialistă, revoluționară, in 
vederea realizării exemplare a obiec
tivelor stabilite agriculturii coope
ratiste de Congresul al XlII-lea al 
partidului.

In amplul proces de prefaceri în
noitoare, de făurire a unei puternice 
și moderne economii naționale, ju
dețul Dimbovița, prin grija și pro
digioasa activitate pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o consa- 
crați fără odihnă înfloririi multila
terale a țării, a înregistrat o puter
nică dezvoltare, producția indus
trială sporind de peste 9 ori față 
de anul 1965, iar cea agricolă de 
peste 3 ori. localitățile județului 
avînd astăzi înfățișarea unor așezări 
mândre și prospere — se relevă in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Ingăduiți-ne să vă raportăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din industria județului. însufle
țiți de orientările și indicațiile dum
neavoastră mobilizatoare, au reali
zat peste prevederi. în cinstea marii 
sărbători de la 23 August, impor
tante cantități de cărbune, semifa
bricate din oțel, produse ale indus
triei electrotehnice și electronice, 
ciment, lacuri și vopsele și alte pro
duse solicitate de economia națională 
și la export. Lucrătorii din agricul
tură au obținut la grîu și la orz cele 

mai mari producții din istoria jude
țului, iar In prezent acționează cu 
înaltă răspundere pentru realizarea. 
In perioada optimă șl de bună cali
tate. a lucrărilor de sezon, precum 
și pentru pregătirea campaniei da 
toamnă.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI METALURGICE se arată: 
Vă asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că urmărind neabătut orientările și 
indicațiile dumneavoastră. în anul 
acesta cînd se împlinesc 22 de ani 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R., și în întâmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului, metalur- 
giștii vor face totul pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor ce ni 
le-ați Încredințat, acționînd in spiri
tul exigentei comuniste pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al partidului, al 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL F.C.R. se arată : 
în aceste momente sărbătorești, de 
înaltă vibrație patriotică pentru În
treaga noastră națiune, prilejuite de 
aniversarea a 43 de ani de la revo
luția de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă, ca 
semn de profundă prețuire a activi
tății neobosite, plină de dăruire si 
pasiune revoluționară, pe care o des- 
fășurați in fruntea partidului și a 
statului, comuniștii, toți oamenii 

muncii din județul Dolj, alături de 
întregul popor, vă adresăm, cu 
aleasă stimă și nețărmurit respect, 
un fierbinte omagiu ppntru contri
buția dumneavoastră hotărâtoare la 
înălțarea patriei pe trepte superioare 
de progres și civilizație.

Tn anii care au trecui de la în- 
flăcăratul ^ugust 1944, și cu deose
bire după i Congresul al IX-lea al 
partidului, de cînd vă aflați in 
fruntea destinelor patriei, județul 
Dolj, asemeni tuturor zonelor țării, 
a cunoscut prefaceri structurale, cti
torii grandioase in industrie, agri
cultură. in întreaga viață socială și 
spirituală, beneficiind permanent de 
atenția și sprijinul dumneavoastră 
direct.

Fiecare dintre noi știe că marile 
victorii obținute de poporul nostru 
pe drumul edificării noii societăți și 
în mod deosebit înfăptuirile fără; 
precedent realizate in perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, pe care cu demnitate și 
mindrie patriotică o denumim „Epo
ca Nicolae Ceaușescu", sint strins le
gate de neobosita dumneavoastră ac
tivitate — se subliniază în telegrama 
UNIUNII CENTRALE A COOPERA
TIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
deplina adeziune la politica internă 
șl externă a partidului și statului, 
profunda recunoștință. înalta stimă 
și considerație pentru sprijinul per
manent pe care 11 acordați sectorului 
nostru, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi, 
toți cei ce muncim in cooperația 
meșteșugărească, vom depune toate 
eforturile. întreaga noastră pricepere 
și hărnicie pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri adoptate de 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
cinstind cu noi fapte de muncă ma
rile evenimente politice ale acestui 
an — Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii.

Cinstim sărbătoarea națională a 
poporului român cu sentimentul 
înălțător că minerii, siderurgiștii. e- 
nergeticienii. constructorii, lucrătorii 
ogoarelor, cei din industria ușoară, 
toti oamenii muncii din județ vă ur
mează neabătut îndemnurile si ori
entările ce ni le-ați indicat neutru a 
Îndeplini exemplar istoricele hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

Cărbune energetic și cocsifiea- 
bil din Valea Jiului, minereuri com
plexe de la Brad. Deva. Certei, mi
nereu de fier din subsolurile Munți
lor Poiana Ruscăi. energie electrică 
de la Mintia. Paroșeni si din Munții 
Retezat — livrate economiei națio
nale — sint fapte din raportul mun
citoresc. comunist, al oamenilor de 
pe străbunele meleaguri ale Hune
doarei. înnoite din temelii în anii 
de cînd conduceți destinele patriei, 
ani cărora cu cea mai aleasă mîn- 
drie patriotică le spunem „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Cu cele mai alese glndurî șl sen
timente de stimă și prețuire, de 
nețărmurită dragoste și recunoștință, 

membri! COMISIEI CENTRALE DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN se alătură cugetului 
și simțirii întregului popor și vă 
adresează, din adincul inimii, cu 
prilejul celei de-a 43-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antiimperialistă de la 23 August 1944, 
un vibrant și călduros omagiu pen
tru ampla și îndelungata dumnea
voastră activitate revoluționară, 
desfășurată încă din anii tinereții 
pentru făurirea noului destin al pa
triei, pentru binele și fericirea în
tregii noastre națiuni.

Dăm o înaltă apreciere politicii 
externe promovate consecvent de 
dumneavoastră, pentru înțelegere și 
Colaborare între toate popoarele 
lumii, pentru dezarmare și pace, 
pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemelor complexe apărute în 
lumea contemporană.

In telegrama MINISTERULUI FI
NANȚELOR se arată : întreaga 
dumneavoastră activitate de patriot 
înflăcărat, ctitor al României mo
derne, care a deschis o eră nouă In 
devenirea civilizației materiala șl 
spirituale — perioada cea mai pro
digioasă și mai bogată în înfăptuiri 
din istoria poporului nostru — con
stituie pentru noi. lucrătorii apara
tului Cnanciar-bancar, un înalt 
exemplu care ne călăuzește perma
nent în aducerea la îndeplinire a 
sarcinilor pe care ni le-ați încre
dința t.

Prin gîndirea dumneavoastră în

corporată tntr-o operă de proporții 
monumentale, care dezvoltă și îm
bogățește doctrina social-politică și 
economică cu un sistem de teze și 
idei de inestimabilă valoare. ați 
fundamentat o nouă conoepție asu
pra conducerii societății socialiste, 
asupra mecanismului economico-fi
nanciar al economiei socialiste care, 
de acum, a intrat in tezaurul socia
lismului științific.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AI/ P.C.R. se ara
tă : Exprimând sentimentele de ne
țărmurită dragoste, profund devota
ment si înaltă prețuire Pe care vi le 
poartă comuniștii, toti oamenii mun
cii de oe frumoasele meleaguri ale 
Mureșului' si Tirnavelor. vă rugăm 
respectuos, cu prilejul zilei de 23 Au
gust. să primiți cele mai sincere fe
licitări. Împreună cu urarea de multă 
sănătate, fericire, ani multi si rod
nici în fruntea partidului si statului 
inostru. spre binele întregii noastre 
națiuni, al cauzei păcii si socialis
mului in lume.

Pentru noi — cei mai vârstnici 
ostași ai partidului și tării — tu
multuoasa dumneavoastră activitate 
revoluționară a constituit si va con
stitui cel mai mobilizator exemplu 
de slujire a intereselor supreme ale 
clasei. muncitoare, ale întregii noas
tre națiuni. în procesul de la Bra
șov. în anii grei de detenție de la 
Doftana, Văcărești, Jilava. Caran
sebeș și Tirgu Jiu, în susținuta ac
tivitate desfășurată împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu pen
tru pregătirea marii demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de la 
1 Mai 1939, în toate celelalte sarcini 
pe care vi le-a încredințat partidul, 
v-ați afirmat ca un militant neînfri
cat, un brav și bun comunist luptă
tor pentru binele și fericirea po
porului nostru — se arată in tele
grama COMITETULUI FOȘTILOR 
LUPTĂTORI SI VETERANI DE 
RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI.

Aniversînd 43 de ani de la acest 
Istoric eveniment subliniem, tot
odată. cu profundă mindrie patrio
tică și înaltă gratitudine uriașele 
realizări obținute în edificarea so
cialistă a patriei în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea de 
cînd, prin voința unanimă a comu
niștilor, a întregului popor, ați fost 
ales in fruntea partidului și a tării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se 
arată : Pentru noi. această glorioasă 
aniversare este un minunat prilej de 
a da o înaltă apreciere rolului hotă- 
rîtor. decisiv, pe care dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar 
general a! partidului, l-ați avut și îl 
aveți în elaborarea și înfăptuirea 
mărețelor obiective ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul1 României, contri
buției dumneavoastră, unanim recu
noscute pe toate meridianele plane
tei. la promovarea celor mai nobile 
idealuri de pace. înțelegere și cola
borare. la întărirea solidarității cu 
cauza libertății si independentei po
poarelor.

La această glorioasă sărbătoare de 
august, care precede alte două mă
rețe evenimente — Conferința Na

țională a partidului și a 40-a ani
versare a proclamării Republicii — 
facem solemn legămint de a ne 
strings mai puternic rîndurile în 
jurul dumneavoastră si al întregului 
partid și de a ne mobiliza plenar 
energiile pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile izvorîte din hotărârile Con
gresului al XlII-lea. din strălucita 
expunere prezentată Congresului e- 
ducației politice și culturii socialiste.

Sărbătorirea glorioasei zile de 23 
August, moment de excepțională în
semnătate în lupta poporului român 
pentru eliberare națională si socială, 
constituie pentru comuniștii si cei
lalți oameni ai muncii din COMITE
TUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
un nou și minunat prilej de a vă 
ruga să primiți, din adincul inimilor, 
cele mai calde urări de sănătate si 
fericire, de viață îndelungată și ne
secată putere de muncă, pentru a 
conduce pe mai departe națiunea 
noastră cu aceeași înțelepciune, con
secvență și cutezanță spre noi vic
torii pe calea edificării socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei.

Promovlnd o concepție originală în 
centrul căreia stă strânsa legătură 
dintre progresul social si nivelul ști
ințific al conducerii tuturor sectoare
lor de activitate, dumneavoastră ați 
fundamentat direcțiile de acțiune și 
ați inițiat ansamblul de măsuri pen
tru îmbinarea consecventă a diri
jării unitare a economiei pe baza 
planului național unic cu partici
parea largă și efectivă a oamenilor 

i

a.

muncii la adoptarea șt înfăptuirea 
deciziilor care privesc prezentul și 
viitorul țării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AI, P.C.R. 
se arată : Vă sintem adine recunos
cători că da la dumneavoastră, mult 
.iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. am învățat mal 
mult ea oricind să ne dedicăm cu 
întreaga ființă viitorului de aur al 
țării, să dăm dragostei de țară sen
sul înalt și dimensiunile concrete 
ale eroismului in muncă, să milităm 
cu pasiune revoluționară pentru 
slava patriei și gloria nepieritoare a 
poporului român, să prețuim pacea 
și liniștea pământului străbun.

Răspunzlnd Inflăeăratelor îndem
nuri pe care ni le-ați adresat cu 
prilejul vizitelor de lucru in Teleor
man, ne angajăm solemn, mult 
iubite și stimate secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să ne dedicăm 
forța minții și brațelor dezvoltării 
patriei socialiste.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului român, vă rugăm sâ ne 
permiteți ca, în numele oamenilor 
muncii din MINISTERUL CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE, să 
vă adresăm cele mai calde felici
tări, împreună eu sentimentele de 
aleasă prețuire, stimă și admirație, 
pentru neobosita activitate pe care 
o desfășurați în fruntea partidului 
și statului nostru.

Mobilizați de îndemnurile, orien
tările și indicațiile prețioase pe care 
ni le-ațl dat cu prilejul vizitelor de 
lucru pe șantiere, la obiectivele de 
investiții, constructorii din unitățile 
ministerului nostru se angajează să 
întîmpine Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român cu noi 
și impoitante fapte da muncă.

La sărbătorirea actului revoluțio
nar de la 23 August 1944, cu entu
ziasmul specific marcării marilor 
evenimente din Istoria națională, 
sintem fericiți să evidențiem faptul 
că epoca de slavă care poartă ilus
trul dumneavoastră nume se concre
tizează și în județul Timiș in uriașe 
înfăptuiri el căror izvor îl consti
tuie ajutorul atit de generos și spri- 
iinul multilateral acordate de către 
dumneavoastră: ele reprezintă rezulta- 
tul muncii desfășurate la îndemnurile 
și indicațiile de excepțională însem
nătate pe care ni le-ați transmis in 
cursul memorabilelor vizite de lucru 
efectuate Împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. căreia ii 
adresăm, și cu acest prilej, vibran
tul nostru omagiu pentru tot ceea ce 
face spre dezvoltarea științei, învă- 
țămîntului, culturii, pentru progre
sul multilateral al scumpei noastre 
patrii — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R.

La ceas de măreață sărbătoare, vă 
rugăm respectuos să ne permiteți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, să vă adresăm. în 
numele tuturor locuitorilor județu
lui Timiș, cea mai caldă urare de 
multă sănătate și fericire, fierbintea 
noastră dorință de a vă bucura de 
o nesecată putere de muncă și crea
ție, fiindu-ne pe mai departe 

călăuza sigură și dreaptă spre noi 
și mărețe izbinzi. spre gloria parti
dului, spre slava poporului român 1

Aniversînd 43 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia
listă din August 1944. comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Vîlcea, 
asemenea întregului nostru popor, ne 
îndreptăm. ca întotdeauna. cu 
profund respect șl inaltă stimă, cele 
mai alese gînduri de adincă grati
tudine si fierbinte dragoșțe spre 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, fiul cel mai de 
seamă al neamului românesc, se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VILCEA AL P.C.R.

în toti acești ani de mărețe reali
zări care îsi au sorgintea in actul 
revoluționar de la 23 August 1944, 
realizat da forțele progresiste și de
mocratice sub conducerea partidului 
nostru comunist, ca împlinire a nă
zuințelor de veacuri ale poporului, 
tara a străbătut un proces de mare 
amplitudine pe traiectoria progresu
lui si civilizației socialiste, de mari 
transformări înnoitoare care au pro
pulsat-o în rândul statelor lumii, cu 
o economie modernă, cu o înflori
toare viată materială si spirituală.

Prin personalitatea dumneavoastră 
marcantă de mare om politic și de 
stat, recunoscută șl pe plan interna
țional. prin laborioasa activitate pe 
care o desfășurați pentru rezolvarea 
teoretică și practică a problemelor 
construcției socialiste în țara noas
tră și a eforturilor neobosite ce le 
'depuneți pentru apărarea și instau
rarea unor norme echitabile în re
lațiile internaționale, ați determinat 
creșterea prestigiului României pe 
arena mondială, ca factor activ, in 
lupta împotriva cursei înarmărilor, 
pentru apărarea păcii șl progresului 
în Întreaga lume — se arată în te
legrama BIROULUI MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE.

Imaginea României de astăzi, rod 
al transformărilor fără precedent, 
constituie pentru fiecare om al mun
cii din țara noastră un motiv de le
gitimă mindrie patriotică și 'un în
demn mobilizator pentru ca, strins 
uniți în jurul partidului și urmînd 
neabătut exemplul dumneavoastră 
personal de slujire cu pasiune si 
abnegație revoluționară a intereselor 
Întregului popor, să întîmpine Con
ferința Națională a partidului și cea 
de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii eu noi și tot mai impor
tante realizări.

în telegrama CONSILIULUI CUL
TURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
se arată : Toți lucrătorii din 
acest important domeniu al acti
vității politico-ldeologice. alătu- 
rîndu-se in cuget și simțiri în
tregului nostru popor, exprimă cele 
mai fierbinți sentimente do ad
mirație și recunoștință, de dra
goste nemărginită față de dum
neavoastră. revoluționarul și pa
triotul înflăcărat, marele Erou între 
eroii neamului, luptător neobosit 
pentru pace si prietenie intre toate 
popoarele lumii, conducătorul clar
văzător și încercat al României so
cialiste.

Puternic impresionați de magistra
la expunere pe care ați rostit-o in 
deschiderea lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste, ferm hotăriți 
să îndeplinim întru totul, în cele 
mai bune condiții, indicațiile și 
orientările cuprinse în acest excep
tional document programatic, vom 
face totul pentru a întimpina cu 
noi și substanțiale fapte de artă și 
cultură, vizind educația politică, 
revoluționară a maselor. Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a Republicii.

îngăduițl-ne. mult stimate tovarășe 
secretar general, să însoțim omagiul 
nostru fierbinte cu nemărginita gra
titudine pentru grija statornica și 
sprijinul permanent, pe care îl acor
dați dezvoltării județului nostru, ase
menea întregii patrii. în acești ani 
de glorioase realizări, pentru con
dițiile de muncă și viață tot mai 
bune asigurate tuturor făuritorilor 
de bunuri materiale și spirituale — 
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,. că, pu
ternic însuflețiți de strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață dedicată cu pilduitoare abnega
ție și dăruire revoluționară dezvol
tării multilaterale a tării, oamenii 
muncii vrânceni, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, au 
acționat cu fermitate și răspundere 
comunistă pentru îndeplinirea obiec
tivelor prevăzute și a angajamente
lor asumate in cinstea zilei de 23 
August, realizind suplimentar o pro
ducție industrială in valoare de 60 
milioane lei. produse pentru export 
in valoare de 22 milioane lei.

în telegrama MINISTERULUI CO
MERȚULUI EXTERIOR Șl COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE se arată: Sărbătorirea zilei 
de 23 August. — a 43-a aniversara 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă a poporului român — ne oferă 
fericitul prilej de a vă adresa cele 
mai călduroase felicitări, pline da 
respect, și inaltă stimă. în acest mo
ment sărbătoresc, dând expresie sa
tisfacției de a vă avea in fruntea 
partidului și statului pe dumnea
voastră, proeminentă personalitate 
a contemporaneității, de numele că
reia sint legate cele mai mari îm
pliniri din istoria multimilenară a 
poporului român și afirmarea liberă 
și independentă a României pe plan 
mondial, ne îndreptăm gindurile cu 
nețărmurită recunoștință spre dum
neavoastră, dorindu-vă din adincul 
inimii multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și fericirea po
porului român.

Vă rugăm să ne permiteți să vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
urmînd exemplul dumneavoastră de 
viață și muncă revoluționară vom 
acționa cu întreaga energie pentru 
îndeplinirea exemplară a orientări
lor și indicațiilor ce ni Ie dați, a 
tuturor sarcinilor ce ne revin.
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INVITAȚIE LA O DEZBATERE:

„Ora de dirigenfie 
și profesorul-diriginte"

Distincții decernate pentru locul I ocupat 
in întrecerea socialista

Adunarea de la Cooperativa agricola de producție 
Petrești, județul Dîmbovița

în recenta cuvintare la Congresul al IlI-lea al edu
cației politice și culturii socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu accentua, o dată in plus, rolul 
important al școlii și familiei, al legăturii dintre aces
tea, ca și nobila misiune și responsabilitate a cadrelor 
didactic? in procesul de educare și formare a tinere
tului. „In educarea generală a tinerei generații — 
sublinia secretarul general al partidului — un rol im
portant îl are familia, care trebuie să sădească, din 
fragedă copilărie, in conștiința copiilor, a tineretului, 
cele mai nobile idealuri de dreptate și adevăr, de, 
slujire a partidului, a poporului, să cultive in con
știința lor dragostea fată de muncă de adevăr. De 
altfel, poporul nostru spune că trebuie să se asigure 
tineretului «cel 7 ani de acasă». Dar nu numai tine
retului ! Dar. in același timp, un rol important revine 
școlii, invățămintului, care trebuie să asigure educarea 
tineretului, care Iși petrece 12—15 ani în școală —• 
incepind cu grădinița și pină la liceu — iar apoi, 
o parte, și in instituțiile de învățămint superior. Deci, 
școala, invățămintul constituie unul din factorii hotă- 
ritori in educația și formarea conștiinței revoluționare 
a tineretului, in dezvoltarea spiritului patriotic, a dra
gostei de muncă, de adevăr, de dreptate, a hotăririi 
de a acționa in toate împrejurările ca revoluționari,

de a servi Întotdeauna cauza socialismului, a patriei, 
a progresului economic și social".

La sfirșitul unui articol publicat tn „Scînteia" 
nr. 13 979 adresam profesorilor. părinților, elevi
lor invitația, la o dezbatere despre „Ora de diri
genție și profesorul diriginte", solicitindu-le _ să-și 
exprime opiniile pornind de la enunțarea citorva 
raporturi : relația dintre diriginte și elevii pe care ii 
formează, relația cu familiile acestora, colaborarea 
profesorului-diriginte cu ceilalți profesori, cu condu
cerea școlii, cu conducerile organizațiilor de tineret, 
între atribuțiile didactice, activitatea dirigintelui re
prezintă principalul — și cei mai direct — milloc de 
educare morală, de pregătire pentru viață, pentru inte
grarea in muncă, in societate a tinerilor, de modelare 
a personalității pregnante a unui om cu o conștiință 
înaintată, revoluționară.

Dintre articolele sosite pe adresa redacției publi
căm. astăzi, o primă intervenție, reinnoind invitația 
— adresată tuturor celor preocupați de misiunea si 
calitatea muncii profesorului-diriginte, de implicațiile 
ei multiple în școala românească contemporană — de 
a-și exprima punctele de vedere, sugestiile și conclu
ziile pe care le consideră utile perfecționării continue 
a activității in aoest domeniu.

OBIECTIVITATEA - 
piatră unghiulară a vocației pedagogice
Inițiativa ziarului de a supune, 

dezbaterii publice complexa 
și spinoasa problemă a rela

ției profesor—elev din perspectiva
orelor de dirigenție ni se pare de 
bun augur, dacă ținem seama că ne 
aflăm chiar in miezul procesului 
educativ — formarea tinetei genera
ții, capabilă să facă față exigențe
lor unei vieți superioare, la nivelul 
modelului uman cerut, de societatea 
modernă. Este știut că instrucția 
singură nu formează oameni adevă- 
rați. că este nevoie ca dimensiunea 
culturii să se transforme in act 
existențial pentru ca știința, lipsită 
de ..conștiință", să nu ducă la „ruina 
sufletului", după observația mai ac
tuală ca oricînd a unui mare scrii
tor. E suficient să ne reamintim de 
..modele" umane Precum cel nazist 
(căci. vai. și acesta a fost un „mo
del" 1), instruit, firește, dar capabil 
să condamne la moarte sute de mii 
de oameni nevinovați după ascul
tarea unui concert de Bach I

Modelul uman pe care-1 propune 
societatea noastră este al unui ..om 
total", sinteză a noului cu tradiția, 
capabil să participe activ la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. prin Înalta pregătire 
profesională, spirit de inițiativă, 
hărnicie, cinste, omenie, patriotism 
ardent, cunoașterea și prețuirea te
zaurului spiritual românesc și uni
versal, pentru a fi el insuși in stare 
să tjoptribuie la îmbogățirea acestuia. 
Vechea cultură românească avea din 
plin năzuința către un om de omenie, 
cu toate virtuțile pe care noi astăzi 
le prețuim și le promovăm. Am re
comanda educatorilor să citească, 
spre exemplu, admirabilele Ginduri 
albe ale Iul Vasile Voiculescu, tipă
rite anul trecut. între cele două 
războaie mondiale, scriitorul deplin- 
goz. bunăoară, faptul că vechiul 
suflet al culturii românești începe 
să dispară în fața civilizației oarbe : 
„tinerea cuvintului dat, respectul 
către bătrini, bunătatea și ospeția 
caracteristică, simplitatea și cuviința 
românului sint. însușiri din ce in ce 
mai rare", (v. Ginduri albe, Ed. Car
tea Românească, 1986, p. 132). Scrii
torul se-ntreba „dacă cultura se 
poate deprinde, se poate învăța, 
cum se învață alte lucruri folosi
toare. în școală". Deoarece cultura e 
„sufletul", esența cea mai înaltă a 
omului, pe cînd lustrul civilizației 
— chiar beneficiind de o pregătire 
științifică și tehnico-profesională 
temeinică — poate constitui, in lipsa 
culturii, dovada eșecului uman. Noi 
credem că principala menire a școlii 
contemporane este tocmai formarea 
unui om deplin, in care cultura și 
civilizația să rodească deopotrivă.

Am insistat asupra acestor ches
tiuni intrucit fără schițarea unul 
argument, să-l zicem ontologic, edi
ficiul oricărui sistem educațional se 
prăbușește. Educatorul contemporan 
trebuie să fie el insuși un model 
uman exemplar, să întrupeze calită
țile omului nou pe fondul proto
tipului uman al tradiției românești, 
dfția invocat. Aceasta trebuie să fie 
motivația fundamentală atunci cind 
ne propunem să abordăm relația 
profesor—elev în perspectivă educa
țională. Or, pentru aceasta, profe
sorul-diriginte trebuie să vină nu 
numai cu o temeinică pregătire pro
fesională, ci și cu năzuința de a fi 
omul complet, prin tact pedagogic,

(Urmare din pag. I)
primire, a socotit că e pe" 
rioadă de acomodare. Ce 
înseamnă asta ? întreb.

— Nu e puțin lucru să 
treci de la galerii direcțio- 
nale la. galerii de abataj. 
Asta înseamnă, pentru cei 
care nu știu, a te acomoda 
cu utilajele, cu metodele 
de exploatare. Apoi băieții 
(așa. le zice I) care lucrează 
în abataj trebuie să aibă 
cunoștințe electromecani
ce, să repare utila iul la 
locul de muncă, să știe să 
schimbe o garnitură. Nu 
putem aștepta pentru orice 
fleac echipa de depanare.

Au învățat din mers, au 
reușit să stăpînească me
seria pină la firul de păr. 
Dovadă, realizările : 1 200 
tone lunar pe anul trecut. 
Este o realizare foarte 
bună, ne lămurește secre
tarul comitetului de partid.

Dar anul acesta ei și-au 
pus o întrebare, simplă la 
prima vedere : numai atit 
putem ? Răspunsul șl l-au 
dat singuri. Au vorbit fap
tele : anul acesta, in fie
care lună, au scos la lumi
na zilei cite 1 500 de tone. 
Dacă vom face apelul mun
cii depuse cu răspundere, 
vor răspunde cu numele de 
Marinei Neamțu. Valentin 
Zolotar. Petru Pop V. și, 
nu ultimul. Gheorghe Zap- 
ca. Despărtindu-mă de ei, 
am reținut o invitație : vc- 
niti peste o lună sau două 
si veți vedea că acum am 
fost nemulțumiți. Cu acest 
fel de nemulțumire. îmi 

putere de cunoaștere multiplă și 
diferențiată a elevilor, prin capaci
tatea de a elabora obiective educa
ționale de scurtă și lungă durată, 
cu traducerea lor in viață, să știe, 
după împrejurări, a îmbina afec
țiunea cu exigența, să laude și să 
sancționeze cind trebuie și pc drept 
etc. Am subliniat pe drept, fiindcă 
aici ni se pare a fi „nodul gordian" 
al actului educațional, după ce toți, 
ceilalți factori determina nți s-au 
împlinit. După opinia noastră, cali
tatea fundamentală a educatorului, 
ca, de altfel, in orice situație exis
tențială, este obiectivitatea. Profe
sorul — și mai cu seamă cind este 
diriginte — care nu se ridică la 
obiectivitate nu are vocație peda
gogică și ar trebui, in mod normal, 
să se „recalifice". Din nefericire, nu 
se-ntîmplă lucrul acesta și. în con
secință, ne vom ciocni mereu de 
cazuri de felul celui semnalat in 
articolul „Ora de dirigenție si pro
fesorul-diriginte". Profesoara de 
engleză „din centrul unui mare 
oraș" — la care face trimitere artico
lul — a ratat actul educațional prin 
incapacitatea de a ieși din „su- 

.biectivitatea" umană fatalmente în
gustă și parțială. Cultura n-a dat 
roade in sensul superior ai cuvintu
lui in cazul supus atenției noastre. 
Nedreptățind un copil dotat — pu
tea fi oricare altul din colectiv — 
va fi lăsat, urme adinei, pentru toa
tă viața, in ființa acestuia. Viitorul 
om ar putea gindi că nedreptatea 
face parte din comportamentul 
liman obișnuit el indivizilor și va 
trebui să învețe pe cont propriu sau 
prin alte modele umane că lucrurile 
nu stau așa, că nedreptatea caracte
rizează înstrăinarea ființei omenești, 
împotriva căreia trebuie să luptăm.

Educatorul este, in felul său, ca 
și creatorul : trebuie să fie impar
țial cu „personajele" cărora le dă 
drumul în lume. Responsabil si făuri
tor de destine umane, așa se cuvine 
să fie educatorul. E necesar să cuce
rească acea impersonalitate cuprin
zătoare, in măsură să-i permită a-1 
trata pe toți elevii cu aceeași „lu
mină și căldură" a sufletului și a 
minții. Să nu creadă nimeni că 
obiectivitatea e lucru la-ndemina 
oricui. Rebreanu mărturisea, intr-un 
interviu, cit de trudnic a dobindit 
obiectivitatea pentru romanul Răs
coala. Așa se dobindește obiectivi
tatea și in educație, cu trecerea 
timpului, cu eforturi îndelungate, cu 
îndoieli, cu izbinzi și eșecuri. Vom 
învăța, poate, să-i prețuim mai 
mult pe educatori. Slăbiciunile eului 
subiectiv nu-1 pot ocoli pe cel care 
formează oameni, dar, de îndată ce 
devine conștient de misiunea atît de 
dificilă, dar și atît de nobilă, se va 
simți capabil să-și înțrîngă porni
rile, să-și recunoască greșelile des
chis, chiar în fața copiilor, fără tea
ma că-și va pierde prestigiul. Dim
potrivă, și-l va spori. Profesoara de 
engleză — citată în articolul care ne 
invită la dezbatere — a eșuat la 
acest .capitol ; ea n-a avut puterea 
să-și stăpînească mica subiectivi
tate legată de niște interese străine 
profesiunii, dovadă neputința da 
a-și stăpînl nervii în timpul festivi
tății de premiere : „Premiul să ți-1 
iei de la tovarășa directoare, dinsa 
ți l-a dat !"

Considerăm însă că asemenea ca

zic. se promovează fără în
doială în eșalonul frunta
șilor.

DE SUB DUȘ ÎN SALA 
DE CURS... Cînd am scris 
cu ani în urmă despre 
Gheorghe Prunduș. printre 
alte multe întrebări am 
pus-o și pe aceasta : ce fac 
tinerii, ce face viitorul mi
nei ? In locul unui răspuns 
lung, a rostit un singur

întreb : de ce atltea me
serii, Marinescule? Omul a 
răspuns simplu, ca ortacul 
lui mai în vîrstă : „Să fiu 
miner adevărat, să nu mă 
împiedic de nimic in aceas
tă meserie".

După schimb. în sala de 
curs. De sub dus, după ce 
s-au spălat de praful ga
leriilor. s-au așezat in 
bănci minerii. Am strigat 
„catalogul". Au răspuns in

— Noi l-am făcut aici, de
oarece un conducător, de la 
orice nivel din mină, tre
buie să fie bine informat. 
Acest dispecerat ne este de 
mare folos, prin el avem 
controlul asupra produc
ției".

...La gura minei, o came
ră cu tablouri de comandă, 
butoane roșii și negre, 
becuri care se aprind si se 
sting, iar la nevoie sonerii.

De la o fotografie veche la tabloul electronic
cuvînt : perseverează. Nu 
mai știu ce am scris atunci, 
dar aflindu-mă acum in 
mijlocul colectivului de la 
Her.ia mi-am dat seama că 
perseverenta, cuvintul lui 
Prunduș de atunci, este o 
dominantă. Da. tinerii mi
neri de la Herja învață, 
învață meserie serioasă, ba 
mai mult. învață mai mul
te meserii. Biografia mine
rului Viorel Marinescu, de 
la sectorul II. schimbul A, 
mi se pare elocventă. Anul 
trecut a făcut școala de ca
lificare de artificieri. Nu 
s-a mulțumit. Ce și-a zis? 
Hai să fac și cursul de me
canici de locomotivă. L-a 
făcut. Credeți că s-a mul
țumit ?... Din toamnă ur
mează școala de maiștri, 
după ce la inceput venise 
aici ca absolvent al liceu
lui minier. Mi-a venit să-1

ordinea alfabetică : Breban 
Sabin. Ciolpan loan. Cutoi 
Alexandru, Maghiari loan, 
Mateșan Vasile III. Talpoș 
Vasile III și. după cum 
bine bănuiți. catalogul e 
lung. Sint oameni care au 
școala adincului. a bătăliei 
pentru minereu, dar a în
văța este necesar în această 
competiție cu tine însuti 
pentru a fi la înălțimea 
cerințelor acestui timp. Da, 
minerii de la Herja perse
verează.

PREMIERA IN MINERI
TUL MARAMUREȘEAN. 
De curind. a fost pusă aici 
în funcțiune o cabină-dis- 
pecer. Premieră în mineri
tul maramureșean. Pină 
să-1 găsească pe Nicolae 
Dan coș. șeful ateliei-ului 
automatizări, directorul Li- 
viu Pop ne lămurește :

E greu să te dumirești la 
prima vedere. ,

— Dispeceratul asigură 
funcționarea după un pro
gram optim a principalilor 
consumatori din mină — 
explică Nicolae Dancoș. De 
aici putem regla consumul 
de energie electrică pentru 
încadrarea în cotele apro
bate. Adică putem regla 
energia prin introducerea 
sau scoaterea consumatori
lor din funcțiune în raport 
de prioritățile pe care ni 
le-am impus. Apoi dispe
ceratul ne ajută să urmă
rim consumul de aer com
primat prin montarea de- 
bitmetrelor. Se controlează 
consumul de apă la valo
rile impuse, se controlea
ză consumul de energie la 
instalațiile de extracție 
pentru a evita funcționa
rea în gol. Alt avantaj

zuri sînt totuși excepția și nu regu
la in viața școlii românești, deși 
sint posibile oriunde. Apoi, cu toa
te că profesorul-diriginte poartă cea 
mai importantă parte din vină pen
tru astfel de insuccese regretabile — 
și am arătat de ce — să nu privim 
procesul formativității umane în 
mod unilateral și să-l absolvim to
tal pe elev de eșecul educațional. 
Elevul trebuie să participe efectiv 
1a, propria sa formare ca om. Există 
suficiente situații cind nesin- 
cronizarea factorilor educaționali 
(exemplul rău al claselor lăsate să 
facă ce vor), familia și mediul am
biant dărimă fără putere de împo
trivire ceea ce pasiunea educatoru
lui. se străduiește să zidească chel
tuind energie, timp liber, ani de. via
ță. adesea cu consecințe dramatice, 
pe care mulți le ignoră, prizonieri 
ei înșiși ai mutilatoarei „subiectivi
tăți" de care vorbeam. Și nu ne gin- 
dim atit la familiile cu „probleme", 
dezorganizate etc. Cadrele didactice 
știu, in general, cum să intervină in 
asemenea cazuri, deși nu e ușor. 
Mai imprevizibile sint situațiile cind 
un anume „răsfăț" vine din familii 
cu totul „onorabile" — medici, ingi
neri etc. Atunci educatorul are a se 
confrunta cu un model de viață la 
care familia a. contribuit decisiv, 
conștient sau nu : ingîmfare. dispre
țul muncii fizice (concretizat in 
lipsa de la acțiunile de muncă pa
triotică, de la practica în producție, 
cu scutiri medicale ad hoc), „profi
larea" de timpuriu (chiar în gimna
ziu) doar pe anumite obiecte de 
învătămint, cu neglijarea sfidătoare 
a celorlalte — „de umplutură" etc. 
Este Suficient să ai, ca profesor-diri- 
ginte, două-trei cazuri de acestea la 
clasă pentru ca eforturile formative 
ale colectivului să fie diminuate sim
țitor. Abia aici se va vedea impor
tanța probei de foc a obiectivitătii 
educatorului. Este o greșeală capi
tală că unii profesori-diriginți dove
desc slăbiciunea de a-i păsui pe 
anumiți elevi, din pricini arătate 
mai sus, cu gindul de a nu „supăra" 
pe cutare părinte. Dar și în cazul 
exigenței egal împărțite nu există 
totdeauna garanția că dirigintele va 
reuși cu „răsfățații", dacă familia 
refuză colaborarea cu școala. Aceștia 
pot lesne influența și pe alții. în 
nici un caz bătaia nu poate fi o so
luție, chiar dacă astfel de elevi au 
tendința să nu mai ..asculte" decit 
de profesori „aspri". Ne amintim că 
profesoara de engleză a invocat so
luția bătăii. Aceasta insă este oglin
da tuturor insucceselor prin metode 
pedagogice prost întrebuințate și, de 
aceea, nu trebuie să aparțină școlii.

Scolii îi este dat să urmeze în
țelepciunea optimismului pedagogic, 
să uzeze de tot ceea ce strategia 
educațională pune la dispoziție, de la 
forța educativă a muncii în grup 
pină la strînsa colaborare cu organi
zația de tineret și familia. Pentru 
toate acestea, educatorii au nevoie 
de timp, de încrederea și respectul 
celor datori să le acorde, de mai pu
ține „forme" (pe care pun atîta 
preț unii din cei ce vin în îndru
mare și control), de necurmată dra
goste de meserie și, mai ales, de un 
perpetuu optimism.
Theodor CODREANU
profesor, Liceul „Cuza-Vodâ* * — Huși

• Teatrul de opereță (13 63 48, la sala 
mică a Teatrului Național) : Silvia 
— 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase0 (15 56 78. grădina Boema) : Ar
tiștii și Boema — 19,30
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
• Teatrul ,,Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Conferință despre mario
netă — 9.30

La Cooperativa agricolă de Pro
ducție Petrești. județul Dîmbovița — 
unitate distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare" — 
a avut loc adunarea festivă de de
cernare a „Steagului Roșu" si a Di
plomei de onoare ale Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție pentru ocuparea locului I 
pe tară în întrecerea socialistă ne 
anul 1986 dintre unitățile cooperatis
te din agricultură.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. într-o atmosferă

Adunarea de la Cooperativa agricolă de producție 
Cezieni, județul Olt

în cadrul unei adunări festive, care 
a avut Joc marți, Cooperativei agri
cole de producție Cezieni. județul 
Olt — unitate distinsă cu înaltul litiu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" — 
i-au fost decernate „Steagul Roșu" 
si Diploma de onoare ale Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție pentru ocuparea locu
lui I pe tară. în întrecerea socialistă 
pe anul 1986 dintre unitățile coope
ratiste din agricultură.

înfr-o atmosferă de vibrant entu
ziasm si puternică angajare patrioti
că. narticipantii la. adunare au adresat 
tovarășului NICOLAE CEAUSESCU,- 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ,.SC1NTE11"

DOLJ : Importante 
lucrări de îmbunătățiri 

funciare
Amenajarea hidroamelloratlvă 

„Terasa Caracal", important obiec
tiv de îmbunătățiri funciare, reali
zat din inițiativa, secretarului ge
neral al partidului, va asigura iri
garea culturilor pe o suprafață de 
88 000 hectare, din care 39 682 hec
tare pe teritoriul județului Dolj. 
Acestea sint. amenajate prin contri
buția directă a tinerilor brigadieri. 
Prezenți pe Șantierul național al 
tineretului, am aflat că au început 
irigațiile pe primele 7 000 hectare, 
urmînd ca pină la sfirșitul lunii au
gust această suprafață să ajungă 
la 10 000 hectare. (Nicolae Băbălău),

BACĂU : Edificii 
de sănătate

în comuna Parava, din județul 
Bacău, a fost dat în folosință un 
nou și modem dispensar medical 
prevăzut cu cabinete de specialita
te. săli de tratamente, toate dotate 
cu aparatura necesară. Asemenea 
unități sanitare au fost construite 
și date în folosință pentru sănăta
tea oamenilor și in comunele Negri,

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Azi, meciurile celei de-a doua etape • Componenta 

loturilor reprezentative A și olimpic
Astăzi, de la ora 18. vor avea loc 

partidele etapei a doua din campio
natul diviziei A.

La București, Victoria și Sportul 
studențesc vor întîlni pe noile pro
movate — A.S.A. și, respectiv, 
C.S.M. Suceava. Steaua, Dinamo șl 
Rapid vor juca in deplasare cu 
Otelul Galați, F.C.M. Brașov și, 
respectiv. F.C. Olt. Un meci intere
sant la Moreni, Flacăra — Universi
tatea Craiova. în celelalte partide, 
performera etapei trecute, F.C. 
Argeș, va întîlni la Pitești pe S.C. 
Bacău, echipa Corvinul pe Politeh
nica Timișoara, tar Petrolul pe Uni
versitatea Clu,j-Napoca.

Joi, vor începe pregătirile pentru 
meciul dintre echipele reprezenta
tive olimpice ale României și Da
nemarcei, meci programat la Bacău, 
in ziua de 3 septembrie.

Lotul nostru lărgit cuprinde 21 
de jucători : Liliac si Stingaciu 
(Steaua) — M. Mihai (Sportul stu
dențesc), Meszaros (,,U“). Belode- 
dici și Bumbescu (Steaua), Stefan 
(F.C. Argeș). Lupu (Dinamo). G. 
Popescu (Univ. Craiova), Eduard 
(F.C. Argeș), Cr~6olomon (Victoria), 
Ivan (A.S.A.). Eftimie (F.C. Olt), 
Muzsnai („U"), Balint (Steaua), 
Șoiman (S.C. Bacău), Cadar (,,U“), 

este că putem controla 
producția.ieșită din subte
ran și cantitățile transpor
tate Ia flotație prin înre
gistrarea minereului răs
turnat în culbutor. Se su
praveghează funcționarea 
aerajulul din subteran, 
precum și numărul de 
persoane intrate.

Autorul acestei premie
re. realizată cu sprijinul 
Institutului de cercetări 
din Baia Mare, este un 
colectiv avindu-i ca prota
goniști pe Eric Hitter și pe 
Gheorghe Tetișan. Și multi 
alți oameni de ispravă. Că 
doar nu a fost ușor să întinzi 
atiția kilometri de cablaj, 
nici să găsești soluții pen
tru transmiterea datelor 
Ia distanță. O muncă deo
sebită, făcută cu pasiune.

...Și astfel ne reîntoar
cem la începutul acestui re
portaj cind pomeneam de 
acea fotografie veche pe 
care Liviu Pop o ține de 
mult in biroul său. Com
parați sumara descriere a 
fotografiei cu realitatea, 
într-un fel și ea sumar 
descrisă, și veți obține, 
fără îndoială, un rezultat 
care exprimă saltul ului
tor petrecut în condițiile 
și conștiința meseriei de 
miner. Acolo, la intrarea 
în mină, lingă tabloul elec
tronic pe care se înscrie 
producția fiecărui schimb, 
stă scris cu litere de su
flet: patriei, mai mult mi
nereu ! Hotărirea minerilor 
de la Herja. 

de puternică angajare patriotică, se 
spune :

Vă încredințăm încă o dată, din 
ladîncul inimilor noastre mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a traduce in viată istoricele 
hotăriri a)e Congresului al XlII-lea 
al partidului, sarcinile si Indicațiile 
trasate de dumneavoastră în timpul 
vizitei pe care. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
ați efectuat-o in comuna Petrești, 
astfel incit, prin mobilizarea exem
plară a tuturor forțelor, să obținem 
producții superioare pe unitatea de 
suprafață, conform cerințelor noii 
revoluții agrare.

Socialiste România, o telegramă. In 
care se spune :

Vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceausescu, pe 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu. că 
toți lucrătorii ogoarelor din comuna 
Cezieni se angajează să indeplineas- 
că exemplar, si in aoest an. indica
torii de plan, contribuind astfel la 
înfăptuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare, a sarcinilor ce le revin 
din documentele celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului intimninînd cu 
noi succese Conferința Națională a 
P.C.R. si cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii.

Helegiu. Corbasca. Tăt.ărăști. Săn- 
duleni. La această dată, in satele 
și orașele județului Bacău funcțio
nează 8 spitale cu aproape 5 000 
paturi, 13 dispensare-policlinici, 155 
dispensare sătești și de întreprin
dere. Cele mai multe dintre unită
țile respective au fost construite 
Si dotate cu cele necesare in ulti
mele două decenii. Sănătatea oa
menilor muncii din județ este asi
gurată astăzi de aproape 1 400 me
dici și circa 3 500 cadre cu pregă
tire medie sanitară. (Gheorghe 
Baltă).

RlMNICU SĂRAT : 
Schimb de experiență

La întreprinderea de garnituri de 
frinâ și etanșare Rimnicu Sărat, 
unitate fruntașă în întrecerea so
cialistă, un interesant, schimb de 

-.experiență a adus in dezbatere 
Tocul și rolul maistrului in organi- 
•.zarea producției si a muncii, in 
modernizarea proceselor de fabri
cație. Tot aici", ihifia’fiva „Contul de 
economii al grupei sindicale" înre
gistrează economii • in valoare de 
"peste două milioane lei, provenite 
— în cea mai mare parte — din 
recuperarea materiilor prime, ma
terialelor și resurselor energetice 
refolosibile. (Stelîan Chiper).

Pană (Sportul studențesc). Vaișcovlcl 
(Victoria), Răducanu (Sportul stu
dențesc) și Cojocaru (Corvinul).

Echipa reprezentativă A va juca 
două meciuri amicale, cu Panati- 
naikos Atena (39 august) și echipa 
A a Poloniei (2 septembrie). în 
vederea acestor jocuri cu caracter 
de verificare au fost convocati urmă
torii 18 fotbaliști : Lung, Moraru — 
lovan. Negrilă. Andone, Nicolae, 
Ungureanu, Cri stea (Sp, studențesc), 
Stoica, Boldni, Rednic, Mateuț, 
Klein. Hagi. Rotariu, Lăcătuș, 
Pițurcă și Cămătaru.

HANDBAL. La Basel s-a efectuat 
tragerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al cupelor europene de 
handbal. în „Cupa campionilor euro
peni", echipa Steaua București va în
tîlni formația Ț.S.K.A. Sofia. In 
„Cupa Cupelor", Politehnica Timi
șoara va evolua în compania forma
ției bulgare Balkan Loveci. iar în 
„Cupa federației internaționale", 
H.C. Minaur Baia Mare va primi 
replica echipei cehoslovace Tatran 
Preșov. Toate cele trei echipe româ
nești vor susține primul joc pe teren 
propriu. Partidele tur se vor disputa 
în perioada 21—27 septembrie, iar 
meciurile retur vor avea loc între 28 
septembrie și 4 octombrie.

în competițiile feminine, echipele 
Știința Bacău („Cupa campionilor 
europeni"). Mureșul Tg. Mureș 
(„Cupa Cupelor") si Rulmentul Bra
sov („Cupa federației internaționa
le") au fost exceptate de la primul 
tur.

BOX. în sale sporturilor din Con
stanța a început marți cea de-a 16-a 
ediție a tradiționalei competiții in
ternaționale de box „Mănușa Litora
lului". care reunește pugiliști frun
tași de la cluburile din tara noastră, 
precum și de peste hotare. din 
U.R.S.S.. Bulgaria. R.D. Germană și 
Turcia.

în prima reuniune au obținut vic
torii spectaculoase frații Daniel și 
Marian Dumitrescu, de la Dinamo 
București, ambii boxînd la categoria 
semiușoară. Primul l-a învins la 
puncte, cu o decizie de 4—1. după un 
meci de bună factură tehnică, pe 
Demir Ivanov (Bulgaria), iar fel 
de-al doilea l-a întrecut la puncte 
(decizie 5—0) pe Cristian Velea (Tul- 
cea). Alte rezultate la aceeași cate
gorie : Vasile Dragomir (Farul Con
stanta) b.p. Stephen Aiko (R.D. Ger
mană); Rene Schopephen (R.D. Ger
mană) b.p. Mihai Barosi (Buzău).

O surpriză a furnizat la categoria 
cocoș Petre Drogeanu (Medgidia), 
învingător la puncte, cu o decizie de 
3—2, în fața lui Adrian Amzăr (Di
namo). cotat printre favoriți. La ace
eași categorie. Ionel Tănase (Timi
șoara) a dispus la puncte de Kemal 
Murat (Turcia).

Alte rezultate : categoria ușoară : 
Abladim Faredin (Farul Constanța) 
b.p. Dumitru Duma (Sibiu) ; catego
ria semimijlocie : Mihai Constantin 
(Farul Constanța) învinge prin aban
don în repriza a Ii-a pe Oktay Der- 
gisel (Turcia); categoria semigrea : 
Dumitru Senciuc (Timișoara) b.p. 
Bechir Kastargi (Turcia).

Astăzi, de la ora 18 se va desfă
șura a doua gală preliminară.

CU PRILEJUL „ZILEI NAMIBIEI11

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

Aniversarea declanșării luptei poporului namibian. sub conducerea Orga
nizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de 
sub dominația colonială și înlăturarea ocupării ilegale de regimul rasist din 
Africa de Sud. îmi oferă prilejul de a vă adresa, in numele Partidului Comu
nist, Român, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele 
mai, bune urări de succes in acțiunile pentru dobindirea cit mai grabnică a 
independenței naționale a Namibiei.

Partidul Comunist Român. România socialistă și poporul român vor 
acorda și in viitor, in spiritul raporturilor de prietenie, colaborare și solida
ritate militantă care s-au dezvoltat intre partidele și popoarele noastre,, al 
convorbirilor și înțelegerilor convenite impreună, întregul lor sprijin luptei 
juste a poporului namibian împotriva dominației coloniale, pentru realizarea 
aspirațiilor de libertate și independență națională, de pace și progres eco
nomic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,

l
Independența - drept inalienabil 

al poporului namibian
In ultima vreme, atit în cadrul 

Organizației Națiunilor Unite, cît și 
al altor foruri internaționale, s-au 
intensificat tot mai mult demersu
rile în vederea soluționării de mult 

scadente a problemei Namibiei. Aces
te inițiative și propuneri sint. firește, 
o expresie elocventă a solidarității 
manifestate de comunitatea interna
țională cu lupta dreaptă a poporului 
namibian, dar și a îngrijorării cres- 
cinde pe care o provoacă manevrele 
întreprinse de R.S.A. pentru a per
manentiza ocuparea, ilegală a terito
riului vecin. Așa cum se știe, de 
curind „Consiliul constituțional" de 
la Windhoek — organism creat și 
manevrat de Pretoria — a adoptat 
proiectul „noii Constituții a Nami
biei", care prevede crearea unui 
„stat suveran, cu un steag și imn 
propriu", cu o structură asemănă
toare sistemului administrativ sud- 
african. Deși actul respectiv a fost 
respins de guvernul R.S.A., ca fiind 
necorespunzător, iar autorii săi au 
primit un răstimp de trei luni „pen
tru a prezenta o versiune mai accep
tabilă", majoritatea observatorilor 
politici sint de părere că măsura a- 
doptată la 6 iulie de așa-zisul „Con
siliu constitutional" constituie încă 
un pas pe calea proclamării unilate
rale a independenței Namibiei. El ig
noră cu desăvirșire rezoluțiile O.N.U. 
cu privire la căile de soluționare a 
problemei namîbiene, necesitatea li
chidării ultimelor vestigii ale colo
nialismului. Incercfnd să pună ome
nirea in fața unui fapt împlinit. In 
toamna acestui an. „Constituția" ar 
urma să prindă definitiv contur, iar 
teritoriul Africii de Sud-Vest să se 
angajeze pe calea spre o independen
ță fictivă. Aceste manevre sint. insă 
sortite eșecului deoarece refuză .să 
țină seama de aspirațiile legitime ale 
poporului namibian și de puterni
cele proteste pe care astfel de pro
iecte le stirnesc fn întreaga lume. 
Făcindu-se ecoul acestei stări de spi
rit. trimisul special al secretarului 
general al O.N.U. in Africa de Sud, 
Marthi Ahtisaari, a ținut să atragă 
âtenția, ministrului de externe al
R. S.A.. Roelof Pik Botha, asupra con
secințelor internaționale periculoase 
pe care le-ar avea o incercare a re
gimului de la Pretoria de a pro
clama in mod unilateral „indepen
dența" Namibiei. O poziție catego
rică împotriva proiectelor nefaste 
ale Pretoriei a adoptat și Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, care a de-

, mascat, totodată, intenția autorități
lor de a organiza așa-zise „alegeri 
etnice", subliniind că acestea urmă
resc să prelungească ocuparea ilegală 
a Namibiei.

Cit privește poporul namibian, In 
ciuda intensificării terorii și repre
siunilor de către trupele de ocupație, 
acesta n-a încetat nici o clipă lupta 
sa curajoasă pentru lichidarea domi
nației străine. Sub conducerea
S. W.A.P.O., el continuă să dea pu
ternice lovituri corpului expedițio- 
nar sud-african. Numai In primele 
cinci luni ale acestui an. armata de 
eliberare a desfășurat circa 130 de 
operațiuni în cursul cărora au fost 
scoși din luptă aproximativ 400 de 
soldați și ofițeri sud-africani și au 
fost doborite trei elicoptere. în ace
lași timp, prestigiul S.W.A.P.O. creș
te continuu. Pe plan internațional, 
organizația a fost recunoscută in 
1965 de către O.U.A. șl în 1973 de

t V
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,30 în lumina orientărilor șt sarcini

lor subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 august, ora 21 — 29 au
gust. ora 21. în tară : Vremea va fi 
caldă $1 predominant frumoasă, excep
tând vestul și nordul țării, unde va fi 
in general instabilă, îndeosebi in pri
mele zile. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în regiunile vestice și nor
dice, tinde, pe alocuri, vor cădea ploi 
ce vor avea $1 caracter de averse, în
soțite de descărcări electrice și, Izolat, 
de grindină. în celelalte regiuni con

cinema
• Anotimpul Iubirii : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 
19,30
• B.D. Ia munte și Ia mare : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15,45; 
18; 20, LIRA (317171) — 15; 17; 19, 
la grădină — 20,30
• Program pentru copii și 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
• Comandă urgentă. Luminile din
larg : DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
15; 17; 19
• A doua variantă : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17: 19
• Cuibul de viespi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Faraonul: SCALA (11 03 72) — 9; 
12; 16; 19
• Luna filmului pentru pace șl 
dezarmare: STUDTO (59 33 15) — 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19 

către O.N.U. ca unic reprezentant 
legitim al poporului namibian. 
Ea este prezentă la toate ma
rile reuniuni consacrate problemelor 
Africii, reafirmindu-și de fiecare dată 
hotărirea. de a nu precupeți nimic 
pentru victoria cauzei sale drepte. 
Astfel, intr-o serie de declarații fă
cute in decursul timpului, președin
tele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a ți
nut să demaște esența reacționară a 
proiectelor Pretoriei, menite să per
manentizeze ocuparea teritoriului 
namibian, subliniind că singura cale 
pentru soluționarea problemei Nami
biei o constituie traducerea în viață 
a Rezoluției 435 a Consiliului ds 
Securitate din 1978. Așa cum se știe, 
acest document, cunoscut sub nu
mele de planul O.N.U., prevede în
cetarea luptelor, retragerea trupelor 
sud-africane și organizarea de ale
geri libere sub supravegherea Națiu
nilor Unite, care să creeze cadrul 
necesar pentru proclamarea inde
pendenței reale — și nu fictive —• 
a Namibiei. Conducerea S.W.A.P.O. 
a condamnat, de asemenea, cu toa
tă hotărirea vâluj de arestări de
clanșat la 18 august pe întreg teri
toriul Namibiei, in cursul căruia au 
fost reținuți Henrik Witboy și Da
niel Tjongarero, vicepreședinți ai 
acestei organizații, si un mare nu
măr de alți activiști. „Arestarea li
derilor S.W.A.P.O. și ai sindicatelor 
— se spune intr-o declarație a orga
nizației — constituie o acțiune pre
meditată a regimului rasist menită 
să distrugă activitatea politică a 
S.W.A.P.O. și să împiedice sărbăto
rirea începutului Juntei armate des
fășurate — de Ia 26 august 1966 — 
de Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest centru independența 
Namibiei".

în spiritul politicii 
vente de solidaritate 
poarele care luptă pentru afirmarea 
dreptului lor de a se dezvolta de 
sine stătător, România socialistă a 
fost și este alături de poporul na
mibian, acordindu-f un permanent 
sprijin politic, diplomatic, moral și 
material. Solidaritatea dintre po
porul român și poporul namibian, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Organizația Poporului din Africa da 

' și-a găsit concludente ex- 
ocazla întîlnirilor pe care 
Nicolae Ceaușescu le-a 

pămint african și la Bucu- 
. , Sam Nujoma, președintele 

S.W.A.P.O., in cursul cărora secre
tarul general al partidului nostru a 
exprimat de fiecare dată hotărirea 
României socialiste de a acorda în
tregul său sprijin poporului nami
bian pentru victoria cauzei sala 
drepte. Țara noastră a fost, de ase
menea, primul stat care a încheiat 
un document internațional cu 
S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat o 
însemnată contribuție la recunoaș
terea și afirmarea acestei organi
zații pe plan mondial.

„ZIUA NAMIBIEI" — care este 
marcată azi — constituie pentru opi
nia publică din țara noastră prilejul 
de a-și reafirma convingerea că ni
mic nu va putea împiedica împlini
rea aspirațiilor vitale ale poporului 
namibian, că nu este departe ziua 
cind pe cuprinsul Africii de Sud- 
Vest va flutura steagul libertății.

Nicolae N. LUPU

«ale eonsec- 
cu toate po-

Sud-Vest 
ipresit cu 
tovarășul 
avut, pe 
rești, cu

educației politice ș! culturii so
cialiste. Un vast program de afir
mare a conștiinței revoluționare, 
de formare a omului nou

20,45 Film serial (color). ,,E timpul să 
pornim". Producție a Televiziunii 
din R. P. Bulgaria. Premieră pe 
țară. Episodul 2 : „Citația"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

dițiile de ploaie sînt izolate. Vîntul va 
prezenta unele intensificări din secto
rul sud-vestlc în regiunile din vestul 
teritoriului, cu viteze între 35 și 50 
kilometri la oră. Temperatura serului 
va crește ușor. Maximele se vor situa 
între 25 și 35 de grade, izolat mai ridi
cate in sudul țării, iar minimele între 
J0 și 20 de grade, ușor mal coborîte în 
zonele depresionare. în București : 
Vremea va fi caldă și predominant 
frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin. în cursul după-amlezelor vor 
exista condiții slabe de ploaie. Vfntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile maxime vor oscila între 30 
și 34 de grade, iar cele minime între 
14 șl 18 grade.

• Medalion Alain Delon : PATRIA 
(1186 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
• Brigada s PROGRESUL (23 94 10) — 
.îs: 18

teatre
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușascu,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

Jn numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia și al meu personal, vă transmit dumneavoas
tră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, clasai 
muneitoare și poporului României prietene și vecine felicitări eor- 
diale și cele mai bune urări.

Recenta noastră vizită in țara dumneavoastră, convorbirile 
rodnice pe care le-am purtat ne-au întărit convingerea că rela
țiile și colaborarea dintre cete două partide și țări se vor dezvolta 
și mai mult in interesul popoarelor noastre, al pâeii și progresului 
Bodal Irj. lume.

BOȘKO KRUNICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, fmi este deosebit de 
plăcut sâ vă adresez, dumneavoastră și poporului român prieten, 
sincerele felicitări ale poporului sirian, cit și ale mele personal.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-rni exprima din nou con
vingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente intre țările 
noastre vor continua să se extindă și să se dezvolte, pe baza înțe
legerilor noaștre comune, spre binele reciproc al popoarelor noastre, 
în interesul păcii in lume și al Înțelegerii internaționale.

Vă reînnoiesc urările mele cele mai bune de sănătate șj fericire 
pergonală, de eontjnuâ prosperitate pentru poporul român.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste -România

Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român, fmi este 
deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre. în numele meu 
personal Și in numele poporului și guvernului tunisian, sincerele 
mele felicitări, precum și cele mai bune urări pontru fericirea 
dumneavoastră personală si pentru bunăstarea ți prosperitatea 
poporului român. Sint convins că. datorită voinței comune care ne 
«rjimâ. relațiile țle prietenie si cooperare care există intre Tunisia 
ți România vor continua șă se întărească in interesul reciproc al 
țărilor noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

1
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

imt este deosebit de plăcut să exprim Excelentei Voastre, in nu
mele meu personal, al guvernului și poporului marocan, c.șle mm 
calde felicitări, impreună eu urările cete mai sincere de sănătate' 
și fericire personala, de prosperitate continuă pentru poporul ro
mân prieten, Sub inaita si ințeleapta conducere a Excelenței Voastre.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia insltei mele considerații,

HASSAN AL II.LEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționali» a țării dumneavoastră. fmi revine 
deosebita plăcere de a vă transmite cordiale felicitări. împreună eu 
șjnoere urări de fericire personală, de prosperitate poporului dum
neavoastră.

HIROHITO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Am deosebita plăcere ca in numele guvernului și poporului 

Nigeriei, precum și în numele meu personal șj adresez Excelentei 
Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
calde felicitări cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a victoriei 
eroicului popor «1 României împotriva fascismului și imperia
lismului.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința Nigeriei de 
* Întări și pe mai departe relațiile cordiale statornicite intre 
guvernele si popoarele noațtre.

General Maior IBRAHIM BABANGIDA
Șeful Guvernului Militar Federal al Nigeriei, 

Comandant Suprem al Forțelor Armate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Tmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările cele mai 

călduroase cu ocazia sărbătorii naționale a României.
Exprim, totodată, sincere urări pentru fericirea dumneavoastră 

personală, iar poporului român progres continuu și bunăstare.
Reșfirmlndu-vă dorința de a dezvolta continuu relațiile noastre 

de prietenie și cooperare, vă rog să primiți, domnule președinte, 
asigurarea considerației mele celei mai Înalte.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a României, am deosebita 
plăcere de a vă adresa, in numele poporului malgaș. al Consiliului 
Suprem al Revoluției și Guvernului Republicii Democratico 
Madagascar, cele mai calde felicitări, impreună cu cele mai bune 
urări de sănătate personală, pentru prosperitatea poporului român, 
pentru dezvoltarea continuâ a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre popoarele noastre.

Cu cea mai inajtă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice 

Madagascar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră, 
guvernului și poporului român cele mai calde și sinoere felicitări.

Avem dorința fermă ca relațiile cordiale și prietenești statorni
cite intre țările noastre să se dezvolte și să se Întărească tot mai 
mult, prin noi forme de cooperare, spre avantajul reciproc al po
poarelor noastre.

Vă rog sâ primiți. Excelență, urările mele de sănătate persona
lă, de prosperitate continuă pentru poporul român.

DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă adresez, dumneavoastră, precum și guvernului si 
poporului Republicii Socialiste România, felicitările mele oele mai 
sincere și cele mai bune urări cu ocazia Zilej eliberării țării dum
neavoastră. Permiteți-mi, de asemenea, să exprim, cu această oca
zie, speranța că Organizația Națiunilor Unite și scopurile si prin
cipiile pe care ea le apără se vor bucura de sprijinul hotărît șl tu
turor popoarelor, in interesul unei lumi pașnice si mai drepte.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurările deosebitei mele con
siderații.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general

al Organizației Națiunilor Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socfatiste 
România, adresez Excelenței Voastre felicitările mele călduroase, 
impreună cu cele mai bune urări pentru bunăstarea poporului 
român.

BEATRIX
Regina Olandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialista România ,

Cu ocazia Zilei naționale, adresez Excelenței Voastre felicitările 
Plete cete mai călduroase și cele mai bune urări de fericire par. 
șonală, precum ei de prosperitate și bunăstare pentru poporul 
rpmân.

JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tn numele guvernului si poporului nicaraguan, vă adresez țșlș 
mai oajde felicitări eu oeazia sărbătoririi celei de-a 43-a aniversări 
a eliberări) țării dumneavoastră.

Cu sentimente frățești.
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Președintele Republicii Nicaragua

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Venezuela, al Guvernului Național ți 
al meu personal, am plăcerea de a vă adresa felicitările mele cor
diale cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România. Folosesc această deosebită ocazie pentru a transmite 
urări d.e prosperitate acestei națiuni prietene și de fericire per
sonală Excelenței Voastre.

JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 43«a aniversări a Zilei elibe
rării României anț. plăcerea de a adresa Excelentei Voastre, in 
numele poporului, al guvernului peruan și al meu personal.. țels 
m»i cordtele felicitări. în aceiași timp, ne pronunțăm pentru rein- 
p.oirea eforturilor comune in favoarea păcii in lume si Pentru in. 
tărirea relațiilor statornicite intre țările noastre.

Adresez cele maj bune urări pentru prosperitatea nobilului po. 
por român și pentru fericirea personală a Excelenței Voastre.

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România \

Cu fericitul prilej al Zilei naționale s Republicii Socialiste 
România, suverana Ma’.ayeziei mi 'se alătură in a vă adresa cele 
mai calde felicitări și bune urări de sănătate personală, de pa e 
și prosperitate pzntru poporul român.

SULTAN I5KANDAR
Suveranul Malayeziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al Zilei naționale a României, îmi este plăcut 
să vă adresez, dumneavoastră și poporului român, in numele meu 
și al poporului kuweitiap, cele mai calde felicitări, impreună cu 
urări de fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporului român prieten.

Cu oea mai iniltă considerație,

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazi*  aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră îmi 
este plăcut să vă adresez sincere felicitări, ’înpreună cu rele mai 
bune urări de fericire personală, de prosperitate și bunăstare pen
tru poporul prieten al României.

RASHID BIN SAID AL-MAKTUM
Vicepreședinte și Prim-ministru 

al Emiratelor Arabe Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale a României îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa dumneavoastră, guvernului și poporului român 
sincere salutări și calde felicitări, in numele guvernului și poporu
lui maltez, precum și al meu personal.

Urăm Excelentei Voastre multă sănătate, iar poporului dumnea
voastră prosperitate continuă.

Fie ca bunele relații care există între cele două țări să pe în
tărească in oontinuare, «pre binele celor două popoare ale noastre.

PAUL XUEREB
Președinte ai. al Republicii Malta

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea și fericita sărbătorire a Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România, d.e care Republica San Marino este legală prin 
raporturi cordiale de prietenie, ne oferă plăcuta ocazie de a vă ex
prima dumneavoastră, in numele nostru, al guvernului și po
porului sanmarinez, cele mai călduroase urări de pace, prosperi
tate și bunăstare pentru națiunea și poporul român.

RENZO RENZI
CARLO FRANCIOSI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, am deosebit*  

pnoare și privilegiul de a vă adresa dumneavoastră, Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului Republicii Socialist*  
România, in numele Comitetului Central al Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe (F.P.). al guvernului și poporului Republicii 
Zimbabwe, cele mai calde felicitări și urări frățești.

Sărbătorind acest important eveniment din istoria țării dumnea
voastră, in Zimbabwe salutăm marile realizări ale poporului 
dumneavoastră sub conducerea Înțeleaptă a Partidului Comunist 
Român.

Popoarele din Africa australă vă sfpt recunoscătoare pentru 
sprijinul pe care România l-a acordat și continuă să-l acorde sta
telor africane din „prima linie" și mișcărilor de eliberare din 
regiunea noastră.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința fierbinte a 
Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe (F.P.). a guvernului si 
poporului Republici) Zimbabwe de a dezvolta și pe mai departe 
bunele relații statornicite intre partidele, guvernele și popoarele 
noastre. Vă transmit, totodată, eele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală.

Vă rog să primiți, mult stimate coleg, asigurarea celei mai 
înalte considerațiuni,

ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-secretar și președinte 

al Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic Z.A.N.U. (F.p.j, 

Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicojae Ceaușescu,
Cu prilejul zilei de 23 August, care marchează iîioeputul revolu

ției de eliberare socială și națională, antifascistă, și antlimperialis» 
*ă din 1944, Ziua națională a Republicii Socialiste România, In nu» 
mele poporului și guvernului mozambiwm, precum si In numele 
meu personal, vă adresăm, stimate tovarășe Nieolae Ceaușețțu, 
eele mai vii felicitări, dumneavoastră, poporului rom ap. partidului 
Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România.

Dăm o înaltă apreciere și felicităm poporul frate român pentru 
succesele obținute in toate sectoarele vieții sociale de-a lungul ce
lor 43 de ani de la eliberare.

Poporul mozambican, partidul și Guvernul Republicii Populare 
Mozambic cunosc din practică, incă din timpul luptai armate de 
eliberare națională, semnificația prieteniei și solidarității poporului 
frate român, a partidului său, a Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Sintem siguri că partidele și statele noastre vor acționa pentru 
dezvoltare» și extinderea permanentă, pg multiple planuri, a coo
perării noastre, pentru promovarea păcii și stabilității, ps care toți 
Ie dorim, premisă esențială a cooperării durabile, in avantajul 
reciproc.

Adresjndu-vă cele mai sincere urări de sănătate șl viață înde
lungată. vă doresc, stimate tovarășe președinte, multă fericire și 
«uțeese tot mai mari.

Cu înaltă considerație,

JOAQUIM ALBERTO CHI5SANO
Președintele Republicii Populare Mozambic, 

Președintele Partidului FREL1MO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Dragă tovarășe,
Cu ocaziasărbătorii națîtinălo a României, cea de-a 43» a aniver

sare a revoluției de> eliberare socială si națională, antifascistă si 
antiimperlalista, vă rog tă-ml permiteți să vă adresez cele mai 
calde felicitări din partea Partidului Progresului si Socialismului 
d'm Maroc.

Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român si dato
rită îndrumării dumneavoastră personale. România și poporul 
român înaintează neîntrerupt. cu cutezanță, pa caisa edificării 
Societății socialiste multilateral dezvoltate.

România socialistă și partidul său conducător se afirmă pț 
scena internațională printre apărătorii ee.i mai consecvenți ai păcii 
mondiale, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru cooperarea 
intre toate statele și solidaritatea cu cauza justă antiimperialistă,

Oamenii muncii marocani urmăresc cu simpatip și interes opera 
pozitivă națională și internațională a României socialiste, care sa 
dpvedțjte In măsură sa depășească toate dificultățile. Pe aceea, 
ei se alătură partidului nostru pentru a adresa poporului român 
prieten urarea de * obține noi succese și noi victorii sub condu
cerea avangardei s-ale revoluționare consecvente.

Cu eele mai călduroase salutări frățești,

ALI YATA
Secretar general al Partidului 

Progresului șl Socialismului din Maroc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășa Nieolae Coaușescu,
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Comi

tetul Central al AKEL și eu personal vă adresăm dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român si întregului 
popor român prieten cele mai calde felicitări și cele mai bun» 
urări de mari succese in construirea socialismului, pentru fericire*  
poporului dumneavoastră și pentru pace in lume.

EZEKIAS PAPAIOANNU
Secretar general al AKEL

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă «dresez eele mai calde salutări frățești eu ocazia celei de-a 
43-s aniversări a Revoluției.

Urez poporului român progres ji pace in viitor sub conducerea 
dumneavoastră Înțeleaptă.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele 

Partidului Comunist din Mauritius

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
M.A.P.A.M., Partidul Muncitoresc Unit din Israel, vă transmite 

salutări, dumneavoastră și poporului român, cu fericita ocazie a 
Zilei naționale a României.

Aș dori să folosesc acest prilej spre a vă mulțumi pentru contri
buția dumneavoastră la căutarea soluției de pace in Orientul 
Mijlociu. Eforturile României in favoare» păcii tn lume merită 
prețuirea tuturor popoarelor iubitoare de pace si v-au creat 
dumneavoastră un loc respectat, in istorie.

Cu salutări călduroase, tovărășești,

ELIAZAR GRANOT
Secretar general al M.A.P.A.M.

Domnului NICOLAE - CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, permiteți-mi să urez, 
in numele meu și al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, sănătate și fericire Excelenței Voastre, pre
cum ți bunăstare poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,
EDOUARD SAOUMA

Director general
al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație și Agricultură

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 

adresez calde felicitări, in numele guvernului și poporului indian, 
precum și sl meu personal.

Cele două guverne ale. noastre au o bună tradiție de prietenie 
ți cooperare, care xeste in folosul popoarelor noastre. Aceasta s-a 
manifestat cel mai recent In vizita in India a Excelenței Sale 
domnul Nieolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste Româ
nia. Sperăm eă această vizită va da un impuls și mai puternic 
dezvoltării si întăririi in viitor a relațiilor' noastre bilaterale in 
diferite domenii.

Vă transmit dumneavoastră bune urări de sănătate ți fericire, 
iar poporului român prieten progres continuu și prosperitate.

RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii Jndia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii SgcigUște România

Domnule președinte.
Cu oeazia sărbătoririi Zilei naționale, vă transmit, Excelentă, 

felieitările mele, precum și sjnaere urări de pace șl bunăstare pen
tru poporul român.

MARIO SOARES
Președintele Republicii Portugheza

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit, al Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, in numele -poporului ți guvernului nepalez, cit ți al meu 
personal, vă adresez felicitări, impreună cu cele mai bune urări 
de fericire personală, de progres și prosperitate poporului Repu
blicii Socialiste România.

Ne reamintim cu d&oaebită plăcere ele vizita de stat pe eaze ati 
efectuai-o in luna martie a acestui an in Nepal și ne exprimăm 
speranța că relațiile cordiale, și de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta și in viitor.

BIRENDRA
Regela Nepalului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste, România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialisto România, am 
plăcerea șă vă transmit in numele poporului israelian si al meu 
persopal, cele mai calde felicitări șt urări de fericire personala, 
precum ți de progres și prosperitate pentru poporul român.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cti ocsziș sărbătorii dumneavoastră naționale, vă adresez felici
tările poporului șt Guvernului Republicii Costa Rica, precum și al;» 
mele personal.

Reînnoiesc Excelentei Voastre asigurarea celei mai Înalte ti 
distinse considerații și vă transmit urări pentru fericirea d’tm- 
noaveastrâ și peptru bunăstarea acestei națiuni prietene.

Dr. OSCAR ARIAS SANCHEZ
Președintele Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste. România

îmi este plăcut, Excelență, șă vă transmit un rerdiM ssjut d« 
felicitare din partea guvernului și poporului Columbiei, cu ocizia 
sărbătoririi Zilei naționale a tării dumneavoastră.

Folosesc ocazia pentru a vâ adresa călduroase urări de fermiro 
personală ți pentru prosperitatea ’Republicii Socialiste România.

VIRGILIO BARCO
Președintele Republicii Columbia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu oeszia sărbătoririi Zilei naționale » Republicii Socialiste 
România, in nuroeiț poporului și Guvernului Republicii Dominica
ne și al meu personal, îmi este plăcut sâ vă adresez dumneavoas
tră, precum și poporului român cordialele noastre felicitări si 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală ți continua prospe-t 
ritate a acestei națidni prietene.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

V| rog să acceptați, țp numele guvernului si al poporului Ja
maican. sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a tării dum
neavoastră.

EDWARD P. G. SEAGA
Prim-ministru al Statului Jamaica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră, do
resc să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România salutări și felicitări cordiale, in numele 
guvernului și poporului Republicii Trinidad Tobago, precum si in 
numele meu personal.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune pentru fericirea 
dumneavoastră personală și cea a poporului Republicii Socia
liste România.

NOOR M. HASSANALI
Președintele Republicii Trinidad Tobago

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul si poporul Republicii Suriname ml se alătură In a 
transmite Excelenței Voastre felicitări călduroase cu ocazia Zilei 
independentei țării dumneavoastră.

Vă rog să acceptați urările noastre cele mai bune pentru pro
gresul și fericirea poporului Republicii Socialiste România.

Dr, L. F. RAMDAT MISIER
Președinte interima r 

al Republicii Suriname

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului ți al poporului Republicii Maldivelor. cit 
și al meu personal, imi este deosebit de plăcut să vă adresez dum
neavoastră, guvernului și poporului român felicitări cu prilejul 
sărbătoririi Zilei naționale.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate, fericire și 
viață îndelungată.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

In diferite țări ale lumii au continuat să se 
festive pentru marcarea marii sărbători naționale 
victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anti
imperialistă de la 23 August 1944. Ele au prilejuit evidențierea realizărilor 
obținute de țara noastră in toate domeniile — economic, social, cultural, 
în alte sfere de activitate, in cei 43 de ani care au trecut de la mărețul 
eveniment, mai ales după Congresul al IX-lea al P.C.R. Se relevă, de 
asemenea, politica externă dinamică, realistă a României socialiste, a 
președintelui Nieolae Ceaușescu, contribuția sa inestimabilă la eforturile 
pentru a se asigura pacea planetei, pentru promovarea cooperării și înțe
legerii intre popoare.

CAIRO 25 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc o adunare festivă, orga
nizată de Asociația de . prietenie 
Egipt-România, la care au partici
pat reprezentanți ai vieții politice, 
economice și culturale egiptene, 
membri ai Partidului Național De
mocrat, ai parlamentului, cadre 
universitare, ziariști, un numeros 
public.

Cu acest prilej, dr. Ahmed Kha
mis, secretar general al Asociației 
de prietenie Egipt-România. Mo
hamed Hassan el Sebaiy, secretar 
al asociației, au rostit ample cu
vîntări, în care au fost evidențiate 
importanța istorică a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, 
realizările remarcabile înregistrate 
de poporul nostru in anii construc
ției socialiste, cu deosebire în pe
rioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Au fost prezentate, de asemenea, 
pe larg relațiile de prietenie și co
operare fructuoasă statornicite în
tre România și Egipt, bazate pe în
țelegerile convenite între președinții 
Nieolae Ceaușescu și Hosni Muba
rak.

în acest cadru au fost elogiate 
rolul și activitatea neobosită ale 
conducătorului partidului și statu
lui nostru pentru soluționarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane, pentru dezarmare și pace, 
pentru o soluție pașnică, globală a 
situației din Orientul Mijlociu.

In încheierea festivității a fost 
prezentat filmul „România — țară 
în plină dezvoltare".

desfășoare manifestări 
a poporului român —

1944, principalele aspecte ale poli
ticii sale externe.

ducerea în viață a hotăririlor Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., evo
luția ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și U.R.S.S., a căror dez
voltare a fost puternic impulsiona
tă de intîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt.

S-a inaugurat o expoziție care 
înfățișează, prin imagini grăitoare, 
aspecte ale dezvoltării economice și 
sociale armonioase a țării noastre.

HANOI 25 (Agerpres). — La 
Casa prieteniei din Hanoi, Comi
tetul vietnamez de solidaritate și 
prietenie cu toate popoarele a or
ganizat o gală a filmului româ
nesc.

Au participat Trinh Ngoc Thai, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C. din Vietnam. Hoanh Linh, 
membru al Prezidiului Comitetului 
Vietnamez de Solidaritate cu toate 
popoarele, alte oficialități, ziariști.

In alocuțiunile rostite au fost 
subliniate semnificația zilei de 23 
August, istoria poporului român, 
precum și dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie și cola
borare dintre România și Vietnam.

A fost deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii intitulată 
„România '87“.

O seară a prieteniei româno-so- 
vi etice a avut loc în Parcul de cul
tură și odihnă „Maxim Gorki" din 
Moscova. Au luat parte membri ai 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
și instituții din capitala sovietică, 
un numeros public.

Au fost rostite cuvîntări ce au 
scos în evidență semnificațiile zi
lei de 23 August 1944, mărețele 
realizări ale poporului român în 
anii construcției socialiste, în spe
cial în perioada ultimelor două de
cenii.

Cunoscuți artiști de estradă din 
Moscova au prezentat un program 
artistic care a cuprins și cîntece 
din creația de muzică populară și 
ușoară românească.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Tbilisi, la sediul Asociației gruzine 
de prietenie cu străinătatea a fost 
organizată o adunare festivă de
dicată sărbătorii naționale a Româ
niei.

Au participat R. A. Goglidze, șef 
de secție la C.C. al P. C. din Gru- 
zia, K. Vahtang, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Gruzine, alte persoane ofi
ciale.

A participat, de asemenea, dele
gația Asociației de prietenie româ- 
no-sovietică aflată in U.R.S.S. cu 
prilejul manifestărilor organizate 
în cinstea sărbătorii naționale a 
tării noastre.

Cuvîntările rostite au reliefat 
importanța evenimentului Istoric de 
la 23 August 1944, realizările po
porului român în construcția so
cietății socialiste, lărgirea și diver
sificarea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și 
U.R.S.S. in cadrul cărora se înscriu 
și legăturile trainice de prietenie 
statornicite între poporul român și 
poporul gruzin.

COPENHAGA 25 (Agerpres). — 
în regiunea Mariager, din Dane
marca, a fost organizată o săptă- 
mină culturală românească, acțiu
ne care a cuprins mai multe mani
festări — deschiderea unei expozi
ții de documente și fotografii pri
vind aspecte a'le-'sjezvoltării multi
laterale a patriei noastre, o expo
ziție de artă populară românească. 
Totodată, a fost prezentată o gala 
de filme documentare sub genericul 
„România, țară în plină dezvol
tare".

Au avut Ioc, de asemenea, spec
tacole artistice ale ansamblului 
„Mărțișorul" .al Casei de cultură 
a studenților din Cluj-Napoca.

Săptămîna s-a încheiat cu o festi
vitate dedicată special zilei de 23 
August, in care au fost reflectate 
importanța evenimentului, precum 
și realizările obținute de poporul 
nostru, în special în ultimele două 
decenii.

LONDRA 25 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Londra a 
avut loc o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți ai 
M.A.E. al Marii Britanii, persona
lități ale vieții politice și cultura
le. diplomat!, oameni de afaceri, 
ziariști.

Au fost evocate, cu acest prilej,- 
semnificația actului istoric de la 23 
August 1944, rolul Partidului Co
munist Român în organizarea și 
desfășurarea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, contribuția Româ
niei la eliberarea altor țări, pînă la 
victoria finală asupra fascismului. 
S-au reliefat realizările obținute de 
poporul nostru în cei 43 de ani de 
la eliberare, în special după Con
gresul al IX-lea al partidului, poli
tica de pace și cooperare promova
tă de România pe plan interna
țional.

A fost inaugurată o expoziție de 
carte socialipolitică, In cadrul că
reia, la loc de frunte, sînt expuse 
un mare număr din operele 
președintelui Nieolae Ceaușescu, 
precum și lucrări științifice ale 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, publicate 
în limba engleză.

La Uzina de rulmenți nr. 1 din 
Moscova — membru colectiv al 
Asociației do prietenie sovieto- 
română — a fost deschisă expozi
ția^ documentară de fotografii 
„România ’87".

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost reliefate însemnăta
tea evenimentului de la 23 August 
1944, care a deschis calea unor 
transformări radicale în viața țării, 
succesele obținute de poporul ro
mân in anii construcției socialiste, 
îndeosebi in perioada de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., efortu
rile oamenilor muncii pentru tra-

TEHERAN 25 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Teheran a 
fost organizată o gală de filme do
cumentare românești, la care au 
participat oficialități iraniene, 
membri al corpului diplomatic, oa
meni de afaceri, ziariști.

Au fost prezentate, de asemenea, 
o expoziție de carte românească, 
cuprinzând la loc de frunte volu
me din lucrările și cuvîntările 
președintelui Nieolae Ceaușescu. 
precum și o expoziție documentară 
de fotografii înfățișind realizările 
poporului nostru în anii de după 
eliberare, în special în ultimele 
două decenii.

ADEN 25 (Agerpres). — La Aden, 
capitala R.D.P. Yemen, a avut loc 
o conferință de presă televizată, in 
cadrul căreia au fost evidențiate 
însemnătatea evenimentului de la 
23 August 1944 in istoria poporului 
român, rolul conducător al Parti
dului Comunist Român in organi
zarea și înfăptuirea acestui măreț 
act istoric. Au fost prezentate 
transformările revoluționare reali
zate de România după 23 August

BONN 25 (Agerpres). — O expo
ziție de carte românească și de fo
tografii prezentind imagini din țara 
noastră a fost inaugurată în loca
litatea Bremerhaven — portul ma
ritim al orașului vest-german Bre
men.

La loc central, în expoziție se 
află volume din opera social-politi- 
că a tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, precum și lucrări științi
fice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

în alocuțiunile rostite la, cere
monia inaugurală au fost eviden
țiate succesele obținute de poporul 
român pe plan economic, social și 
cultural in cei 43 de ani care au 
trecut de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

Cu aceeași ocazie a fost făcută 
o donație de carte românească Bi
bliotecii centrale a orașului.

La manifestare au participat 
președintele Senatului orașului, Al- 
fons Tallert, alte oficialități, pre
cum și ambasadorul României în 
R. F. Germania.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
La Biblioteca română din New 
York au fost organizate o expoziție 
de fotografii documentare, o expo
ziție de carte si o expoziție de ar
tizanat. A avut loc. de asemenea, 
o gală de filme documentare dedi
cate semnificației zilei de 23 Au
gust! si luptei poporului român 
pentru independentă si unitate na
țională. realizărilor obținute in 
construcția socialistă.
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Convorbiri româno-egiptene
CAIRO 25 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Arabe Egipt. 
Atef Sedki, l-a primit pe tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. aflat în vizită In 
Egipt. în cadrul întrevederii a fost 
evidențiată importanta înțelegerilor 
convenite cu ocazia întilnirilor din
tre tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste

România, și președintele Republicii 
Arabe Egipt. Hosni Mubarak.

Totodată, au fost discutate aspec
te ale relațiilor dintre România si 
Egipt, fiind subliniat cursul ascen
dent al cooperării economice și 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. De asemenea, au fost dis
cutate măsuri menite să impulsione
ze in continuare dezvoltarea cola
borării economice reciproc avanta
joase.

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la nașterea 
tovarășului Erich Honecker

BERLIN 25 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania a adresat lui 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat al R.D.G.. un mesaj 
de felicitare cu ocazia aniversării a 
75 de ani. transmite agenția A.D.N.

La propunerea Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. Consiliul de Stat al 
R.D,G. i-a conferit lui Erich 
Honecker, cu același prilej, titlul de 
..Erou al Republicii Democrate Ger
mane". împreună cu „Ordinul Karl 
Marx".

Conferința internațională privind relația dintre 
dezarmare si dezvoltare»

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— Deschîzînd lucrările Conferinței 
internaționale privind relația dintre 
dezarmare și dezvoltare, secretarul 
genera! al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a arătat că realizarea 
dezarmării constituie o necesitate 
atît pentru țările în curs de dezvol
tare. aît si pentru statele industria
lizate. care cheltuiesc în continuare 
sume colosale în scopuri militare — 
relatează agențiile de presă. El și-a 
exprimat speranța că în cadrul reu
niunii se vor examina aprofundat și 
se vor defini cu mai multă clarita
te obiectivele dezarmării si dezvol
tării. precum si interdependenta 
strinsă dintre acestea. în scopul mo
bilizării eforturilor pentru ca redu
cerea cheltuielilor militare si dez
armarea să, elibereze resursele ne
cesare pentru finanțarea unor pro-' 
grame eoonomice si sociale, cu prio
ritate în țările în curs de dezvol
tare.

Trăind sub amenințarea nucleară — 
a declarat secretarul general al 
O.N.U. — securitatea națiunilor nu 
mai poate fi tratată doar in ter
meni militari. Astăzi este larg recu
noscut faptul că există o relație tri
unghiulară între problemele dez
armării. dezvoltării si securității-

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
adoptării unor măsuri concrete în 
sfera dezarmării, relevînd. în con
text. importanta realizării unui acord 
sovieto-american privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune.

La rindul său, Natwar Singh, mi

nistru de stat pentru relațiile ex
terne al Indiei, care a fost ales pre
ședinta al conferinței, a arătat că 
actuala cursă a înarmărilor, în spe
cial cea a înarmărilor nucleare, 
amenință însăși existența omenirii. 
Aceasta — a declarat el — face ca 
dezarmarea să reprezinte nu numai 
un imperativ moral, ci și o necesi
tate imediată a lumii contemporane. 
Cheltuielile militare globale au ajuns 
la cifra uriașă de un trilion de do
lari — a spus el. Pe planul dezvol
tării asistăm la o situație în care 
toate previziunile . indică faptul că 
ratele reduse ale creșterii, chiar în 
țările dezvoltate, vor deveni și mai 
scăzute.

Vorbitorul a apreciat că în ac
tualele condiții internaționale, Con
ferința privind relația dintre dezar
mare și dezvoltare trebuie să con- 
tribuife Ia intensificarea eforturilor 
O.N.U., ale tuturor statelor membre 
pentru promovarea in paralel a 
obiectivelor dezarmării șl dezvoltă
rii.

Ministrul de externe al Canadei, 
Joe Clark, a apreciat că actuala 
conferință trebuie să marcheze o 
cotitură în direcția unor înfăptuiri 
concrete pe planul dezarmării. Vor
bitorul a insistat asupra necesității 
de a se urmări cu prioritate obiec
tivul dezarmării nucleare, de a se re
duce considerabil arsenalele nuclea
re șl, în context, a evidențiat im
portanța deosebită a încheierii unui 
acord sovieto-american privind eli
minarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune.

Eforturi pentru aplicarea Acordului de pace 
în America Centrală

CARACAS 25 (Agerpres). — La 
Caracas continuă lucrările primei 
reuniuni ă Comisiei internaționale 
de verificare și îndrumare privind 
aplicarea prevederilor Acordului de 
pace în America Centrală, semnat 
de șefii de stat din regiune, la 7 
august 1987. Comisia a fost consti
tuită prin hotărîrea adoptată recent, 
în cadrul reuniunii miniștrilor rela
țiilor externe din țările centro-ame- 
ricane și din statele membre ale 
„Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin".

într-o declarație făcută în deschi
derea lucrărilor, ministrul de exter
ne venezuelean, Simon Alberto Con- 
salvi, a arătat că, în prezent, este 
vorba despre inițierea unei noi etape 
în cadrul procesului de pace din 
America Centrală, aceea a punerii 
în aplicare a prevederilor vizînd 
instaurarea udei păci trainice în re
giune. „Sîntem1 conștienți cu toții de

dificultățile care au fost depășite, 
dar și de cele cu care încă sîntem 
confruntat!" — â spus el. Ministrul 
venezuelean a făcut un apel în 
special către țările implicate și in
teresate să contribuie activ la reali
zarea obiectivelor de pace din re
giune.

Ministrul de externe al Mexicului, 
Bernardo Sepulveda, și-a exprimat, 
la rindul său, convingerea că reu
niunea de Ia Caracas va constitui un 
jalon important pe calea realizării 
păcii în America Centrală.

Ministrul Salvadorian de externe. 
Ricardo Peralta, și-a exprimat opi
nia că reuniunea se poate solda cu 
un acord privind instaurarea păcii 
în zonă.

Trimisul special al secretarului 
general al O.N.U., Alvaro Soto, a 
evidențiat, totodată, că Națiunile 
Unite vor depune toate eforturile în 
vederea 1 încheierii cu succes a 
reuniunii.

Acțiuni și luări de poziție 
pentru încetarea cursei înarmărilnr

„JCOBDUL PRIVIND BUCHETELE NU TREBUIE 
SA EȘUEZE DIN MUZA B.F.G."

FRACȚIUNEA PARLAMENTARA A P.S.D. RIN R F.G. A CERUT 
CONVOCAREA UNEI ȘEDINȚE EXTRAORDINARE A BUNDESTAGULUI

BONN 25 (Agerpres). — La Bonn 
a avut loc ședința conducerii frac
țiunii parlamentare a Partidului 
Social-Democrat din R.F.G., care 
s-a desfășurat sub conducerea pre
ședintelui partidului și al frac
țiunii parlamentare. Hans-Jochen 
Vogel. Fracțiunea parlamentară a 
P.S.D. a cerut oficial cu acest, pri
lej convocarea în cursul săptămînii 
viitoare a unei ședințe extraordi
nare a Bundestagului pentru dis
cutarea poziției guvernului federal 
față de problema rachetelor „Per

shing 1 A" din dotarea Bundesr 
wehrului.

In proiectul de rezoluție adoptat 
se subliniază că guvernul R.F.G. 
trebuie să renunțe la poziția sa 
neconstructivă față de problema ra
chetelor „Pershing 1 A" și să nu 
împiedice în acest fel realizarea 
acordului sovieto-american cu pri
vire la rachetele cu rază media 
de acțiune și a celor operativ-tac- 
tiee, care ar putea netezi calea spre 
distrugerea unei întregi categorii 
de armamente nucleare.

„INTERESELE PĂCII IMPUN NU CREȘTEREA, 
CI REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE"

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Pu- 
nînd in lumină interdependenta 
strinsă dintre dezarmare și dezvol
tare, revista sovietică „Mejduna- 
rodnaia Jizni" subliniază că dacă 
procesul cursei înarmărilor — cu 
totul absurd in punctul de vedere 
al rațiunii umane -A nu va fi oprit, 
și mai ales dacă se va permite am
plasarea de arme în Cosmos, atunci 
chiar in. viitorul imediat cheltuie
lile militare vor înregistra un salt 
gigantic.

Potrivit calculelor specialiștilor, 
dacă ritmul de azi al cursei înar
mărilor in țările capitaliste se va 
menține, pînă ia sfîrșitul secolu
lui statele nesocialiste vor cheltui 
peste 9 trilioane de dolari în sco
puri militare. Și această sumă fan

tastică va fi chiar depășită, dacă 
Statele Unite vor trece la desfășu
rarea sistemului S.D.I., in valoare 
de peste un trilion de dolari —con
form celor mai optimiste calcule, 
și de peste 3 trilioane — potrivit 
altora, mai realiste.

Revista citată își susține afirma
ția reamintind un precedent isto
ric : cînd in S.U.A. s-a trecut la 
realizarea bombei atomice (proiec
tul „Manhattan"), calculele cheltu
ielilor efectuate de oamenii de ști
ință și de funcționarii Administra
ției s-au dovedit, in realitate, de 
20 de ori mai mici.

In Ioc de 100 milioane dolari,. Ia 
prețurile anului 1942, proiectul a 
costat peste două miliarde de do
lari.

„NOUA ZEELANDĂ VA CONTINUA 
PROMOVAREA UNEI POLITICI ANTINUCLEARE"

WELLINGTON 25 (Agerpres). — 
Noul ministru neozeelandez al afa
cerilor externe, Russel Marshall, a 
declarat că Australia ar trebui să 
se alăture eforturilor Noii Zeelan- 
de vizînd ajungerea Ia dezarmarea 
generală și în primul rînd la dezar
marea nucleară. El a reamintit că 
guvernul condus de premierul Da
vid Lange a scos în afara legii ar
mele nucleare în 1984, interzicind 
prezenta armelor atomice pe teri
toriul său. inclusiv prezența nave

lor străine cu armament nuclear Ia 
bord in porturile tării. „Acest pas 
susținut de opinia publică neo
zeelandeză a generat un răspuns 
pozitiv in întreaga lume șl a ciști- 
gat aprobarea țărilor din regiunea 
Asiei și Pacificului" — a spus mi
nistrul neozeelandez. Se reamin
tește că in luna iunie a.c. parla
mentul neozeelandez a aprobat o 
lege care reafirmă și dezvoltă po
litica antinucleară a guvernului.

Un amplu program de măsuri pentru dezarmare, 
in folosul progresului întregii umanități

(Urmare din pag. I)
economice mondiale, ca și la agrava
rea și cronicizarea ei. Deosebit de 
pregnant a ieșit în evidentă acest 
fapt în ultimii ani, cînd deficitele 
bugetare în creștere ale statelor dez
voltate. datorate îndeosebi escaladării 
cheltuielilor militare, au dus — prin 
intermediul dobînzilor înalte Și al 
supraevaluării unor monede — la o 
puternică instabilitate financiară, 
care, la rindul ei. a contribuit la re
ducerea investițiilor și slăbirea acti
vității productive în statele avansate, 
la agravarea problemei datoriilor și 
blocarea procesului dezvoltării în ță
rile rămase in urmă.

Ca una din consecințele sociale cele 
mai grave ale actualei recesiuni eco
nomice. direct legată de. sporirea 
cheltuielilor militare, șomajul — în
deosebi in rindul tineretului — a 
luat proporții tot mai mari. Numărul 
celor fără slujbe din țările capita
liste dezvoltate (peste 30 de milioane 
în prezent.) s-a dublat în ultimii cinci 
ani. provocînd mari suferințe in rin
dul oamenilor muncii.

Avindu-se în vedere tocmai ase
menea realități, in Mesajul iova- 
rășului Nieolae Ceaușescu se apre
ciază că s-a ajuns la o situație pa
radoxală, intolerabilă, cind se risi
pesc resurse imense însumînd peste 
1 000 miliarde de dolari pe an pen
tru înarmări, pentru perfecționarea 
și multiplicarea unor mijloace tot 
mai sofisticate de distrugere, in 
timp ce în lume există numeroase 
probleme economice șl sociale grave, 
nesolutionate.

Consecințe nefaste are cursa înar
mărilor și prin aceea că acaparează 
energia creatoare a unui important 
număr de oameni de știință, absoarbe 
o însemnată parte din totalul resur
selor alocate pe plan mondial cerce
tării științifice și tehnologice. Astfel, 
după aprecierile O.N.U., 40 la sută 
din fondurile de cercetare-dezvoltare 
și 50 Ia sută din totalul cadrelor ca
lificate din lume sînt antrenate în 
activități cu caracter militar. La

acestea se adaugă urmările negative 
pe care le are caracterul de monopol 
și secret militar asupra transferului 
unor tehnologii de virf - din tarile 
dezvoltate spre cele în curs de dez
voltare, în domenii de interes vital 
pentru progresul lor economic si so
cial. In acest sens. în Mesajul tova
rășului Nieolae Ceaușescu se subli
niază, pe bună dreptate, necesitatea 
de a se trece fără intirziere la mă
suri concrete pentru a se asigura fo
losirea științei și tehnologiei exclusiv 
in scopuri pașnice, pentru reorienta- 
rea cercetărilor științifice si tehno
logice din .domeniul militar spre so
luționarea unor probleme economice 
și sociale grave pe care le ridică 
starea de subdezvoltare (foametea, 
bolile, analfabetismul), pentru conve
nirea căilor și mijloacelor ca toate 
tarile să poată beneficia neîngrădit, 
în condiții de deplină egalitate, de 
cele mai noi realizări ale revoluției 
tehnico-științifice.

Spirala înarmărilor are grave con
secințe asupra tuturor statelor, dar 
cel mai puternic afectate sint țările 
in curs dc dezvoltare, confruntate 
cu problemele rămînerii în urmă, da
torită îndelungatei dominații străine. 
Calcule efectuate pe plan internațio
nal arată că la o creștere cu un pro
cent a ponderii sectorului militar în 
produsul intern brut al țărilor în curs 
de dezvoltare corespunde o reducere 
cu 23 la sută a ponderii investițiilor 
și cu 18 Ia sută a celei a agricultu
rii în produsul intern brut.

Aspectele evocate, la care s-ar 
putea adăuga multe altele, relevă 
realismul și oportunitatea propunerii 
formulate în Mesajul președintelui 
României in legătură cu adoptare» de 
către statele participante Ia confe
rința O.N.U. a unui apel cu privire 
Ia înghețarea bugetelor militare la 
nivelul anului 1987 și reducerea lor, 
în prima etapă,'cu eel puțin 5 la 
sută, urmînd ca economiile realizate 
să fie folosite atît pentru nevoile 
social-economice proprii, cit si pen
tru creșterea contribuțiilor la pro
gramele de asistentă tehnică ale Na

țiunilor Unite. Adoptarea unor ase
menea măsuri ar elibera uriașe re
surse materiale, financiare si umane, 
care, utilizate în scopul dezvoltării, 
ar asigura progresul economic și so
cial mai rapid al tuturor popoarelor.

Materializarea propunerii româ
nești ar avea, în primul rînd. un real 
efect pozitiv asupra activității de 
producție și relațiilor de schimb din
tre toate statele, îndeosebi asupra ac
tivității economice și comerciale a 
țărilor în curs de dezvoltare. Dar 
chiar țările dezvoltate ar avea de 
beneficiat în urma concretizării aces
tor propuneri : calcule aproximative 
ale O.N.U. arată că investirea în. 
economia de pace a 50 miliarde de 
dolari, cit reprezintă 5 la sută din 
actualele cheltuieli militare mondia
le. ar spori exporturile țărilor vest- 
europene cu 3 Ia sută pe an si cele 
ale S.U.A. cu 2—2,5 la sută, fapt care 
ar permite creșterea produsului na
tional brut cu 0,7 la sută în primul 
caz și cu 0,5 la sută in cel de-al 
doilea — toate acestea in condițiile 
în care economiile țărilor occidenta
le sint amenințate cu o nouă rece
siune.

Impulsul pe care l-ar da activității 
economice resursele eliberate in 
urma reducerii cheltuielilor militare 
ar favoriza, totodată, solutionarea 
unor acute probleme sociale. Potrivit 
acelorași calcule, cu 50 miliarde de 
dolari s-ar putea crea un milion de 
locuri de muncă pe an în țările vest- 
curopene, în care șomajul a atins 
niveluri fără precedent In ultima ju
mătate de veac.

Transpunerea în viată a propunerii 
tării noastre ar avea și alte conse
cințe binefăcătoare pe plan social : 
reducerea deficitelor bugetare națio
nale (de remarcat acuitatea cu care 
se pune această problemă în aproape 
toate țările vest-europene si S.U.A. 
— ca și modalitățile de „rezolvare", 
îndeosebi prin amputarea cheltuieli
lor sociale — pentru sănătate, edu
cație șl construcția de locuințe). Cu 
alte cuvinte, înfăptuirea propunerii 
României ar contribui la îmbunătă

țirea condițiilor de viată, la amelio
rarea situației unor largi pături so
ciale, asemenea probleme punîndu-se 
chiar în tarile capitaliste avansate 
economic.

Prin reducerea bugetelor militare 
s-ar stimula creșterea economică în 
statele avansate, dar și în țările ră
mase în urmă : investirea a 50 mili
arde de dolari în economia țărilor în 
curs de dezvoltare ar spori exportu
rile acestora cu circa 10 la sută pe 
an, fapt care ar favoriza creșterea 
produsului lor intern brut cu 2,5 la 
sută, adică aproape dublu în raport 
cu ritmul efectiv din prima jumăta
te a actualului deceniu (în medie 1.3 
la sută pe an). Un asemenea impuls 
ar facilita, în intervalul unui de
ceniu. achitarea unei bune părți din 
datoria externă (in prezent de peste 
1 000 miliarde dolari) și, în conse
cință. reducerea apreciabilă a acestei 
uriașe poveri ce tinde să sufoce lu
mea săracă.

Sint date și fapte care arată cit de 
întemeiată este și propunerea din Me
sajul tovarășului Nieolae Ceaușescu 
potrivit căreia fiecare măsură de 
dezarmare să ducă Ia suplimentarea 
corespunzătoare a resurselor dispo
nibile pentru programele de dezvol
tare. în general. România consideră 
că ar trebui ca în toate acordurile 
de dezarmare să fie incluse clauze 
care să prevadă că resursele elibe
rate vor fi folosite numai în scopuri 
pașnice. Pe această bază, se arată în 
Mesaj, ar putea fi creat un fond in
ternațional de dezvoltare, sub egida 
O.N.U., care să fie alimentat în mod 
continuu din economiile rezultate 
prin înfăptuirea măsurilor de dezar
mare. Țara noastră consideră că o 
reducere de cel puțin 20—30 la sută 
a cheltuielilor militare ar elibera 
fonduri uriașe, care ar putea con
tribui la soluționarea multor proble
me sociale grave cu care se con
fruntă astăzi omenirea, îndeosebi ță
rile în curs de dezvoltare.

Sînt cunoscute, de asemenea, si alte

în sprijinul propunerilor 

R. P. D. Coreene 

privind reunificarea țării
PHENIAN 25 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.C.T.C.. o 
Conferință panamericană în sprijinul 
păcii' si reunificării in Coreea, des
fășurată în Mexic, a adoptat o scri
soare adresată secretarului general 
al O.N.U.. Javier Perez de. Cuellar, 
în care se apreciază că problema di
vizării Coreii trebuie să fie regle
mentată pe baza respectării absolute 
a voinței poporului coreean si că o 
reducere eșalonată a armelor de că
tre Nord si Sud trebuie să fie pusa 
în practică pe baza propunerilor 
R.P.D. Coreene. Intr-o .altă scrisoa
re. adresată Administrației si guver
nului S.U.A., se arată că actuala con
fruntare gravă din Peninsula Co
reeană poate fi eliminată numai prin 
dezarmarea completă. Documentul 
subliniază că, dacă S.U.A. sint in 
mod real interesate în realizarea 
destinderii și păcii, ele trebuie să-și 
retragă forțele si armamentul nu
clear din Coreea de Sud și să des
ființeze bazele militare de oe terito
riul sud-coreean.

AGENȚIILE DE PRESĂj

TRANSMIT:
• VIZITA. Aflat într-o vizită la 

Atena, președintele Ciprului. Spy
ros Kyprianou. a avut o intreve-

I dere cu primul ministru al Gre
ciei, Andreas Papandreu. După cum

| relatează agenția China Nouă, a I 
I fost examinată cu precădere pro- | 

blema cipriotă în perspectiva dez-

I baterilor ce vor avea loc pe această | 
temă la cea de-a 42-a sesiune a
Adunării Generale a O.N.U. 1

I REUNIUNE. La Tunis au con- I 
I tinuat lucrările reuniunii extraor- I

dinare a Consiliului ministerial al

I Ligii Arabe, consacrate examinării I 
consecințelor continuării ostilități- I 
lor dintre Iran si Irak asupra si- 1 
tuatiei din zona Golfului. într-o .

I declarație făcută presei, ministrul | 
I tunisian de externe. Alhadi al-Ma- • 

brouk. a arătat că participantii la
| dezbateri au subliniat, in unanimi- I 

tate. importanta aplicării in prac- | 
1 tică a recentei rezoluții a Consiliu

lui de Securitate al O.N.U. privind ■ 
încetarea imediată a operațiunilor I 

I militare de către Iran si Irak. ■

»

lată ce s-ar putea realiza, potrivit calculelor 
specialiștilor O.N.U., prin reducerea cu 5 la 

sută a cheltuielilor militare

propuneri, inițiative și demersuri ale 
președintelui Nieolae Ceausescu în 
direcția înfăptuirii dezarmării, în
demnurile sale stăruitoare de a se 
trece de la declarații de intenții la 
măsuri concrete, precum și exemplul 
pe care l-a dat tara noastră anul 
trecut prin reducerea unilaterală, cu 
5 la sută, a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare.

Reafirmînd poziția României în 
sprijinul dezarmării și reducerii 
cheltuielilor militare. Mesajul tova
rășului Nieolae Ceaușescu aduce în

Desen de Tudor ISPAS

atenția Conferinței internaționale 
privind relația dintre dezarmare și 
dezvoltare un amplu program de mă
suri și direcții de acțiune îndreptate 
spre înfăptuirea acestui deziderat 
vital. Sînt măsuri concrete care, 
transpuse în practică, ar aduce o în
semnată contribuție la declanșarea 
unui proces menit să ducă ia reali
zarea obiectivului fundamental: fău
rirea unei lumi fără arme și răz
boaie. a păcii si progresului general.

Gh. CERCELESCU

I SCRUTIN. Comisia electorală a I 
Australiei a anuntat rezultatele | 
definitive ale alegerilor legislative

. desfășurate în această țară la 11 i 
iulie 1987. Partidul Laburist, care I 

I a cîștigat alegerile pentru a treia * 
oară, și-a sporit numărul de locuri

I in Camera Reprezentanților la 86 I 
— cu patru mai multe decit in | 
precedenta legislatură. Se remarcă

. faptul că în parlamentul tării au | 
intrat mai multi deputați care se I

I pronunță în favoarea dezarmării.
I ÎN CADRUL UNUI REFEREN- I
I DUM. locuitorii din Palau s-au I 

pronunțat pentru un statut de au-

Itoguvernare. în cadrul „liberei a- I 
socieri" cu Statele Unite — infor- I 
mează agenția A.D.N. Grupul de 1

I insule care formează Republica . 
Palau are un teritoriu de 1 000 I 
kmp. la est de Filipine. și o popu- I 
latie de 14 000 locuitori. împreună

I cu Statele Federale ale Micrdneziei I 
si Insulele Marshall, ea face parte 
din Teritoriul sub tutelă al Insu-

. lelor Pacificului. .
EXPERIENȚA. După cum trans- ' 

mite agenția T.A.S.S., la 25 au-
I gust, in zona insulelor Novaia I 
I Zemlia a fost detonată la supra- I 

fața solului o încărcătură explo-
I zi vă convențională (nenucleară). I 

Experiența a fost efectuată in seo- I 
' pul perfecționării tehnicii militare. ‘ 

precizează sursa citată.
| GREVA. în Canada a fost de- I 

clanșată una dintre cele mai mari

I greve din țară, prin incetarea lu- I 
crului de către 50 000 de salariati I 
de la principalele companii de * 
transport feroviar. Sindicatele de .

I ramură au organizat această amplă 
acțiune în sprijinul revendicărilor I 
privind îmbunătățirea condițiilor

Ide viață și garantarea locurilor de I 
muncă ale acestei categorii de sa- I 
lariati.

I O RACHETA NUCLEARA AME-I
I RICANA de tipul „Trident-1“ s-a I 

prăbușit in cursul unui zbor de 
testare, după ce a fost lansată. în I 
Atlantic, de la bordul unui subma- ■ 
rin. a anunțat un purtător de cu- 
vînt al forțelor aeriene ale S.U.A., I 

j citat de agenția EFE. Experții nu I 
I au putut determina pentru mo- 
Iment cauzele avariei tehnice, pro- I 

dusă in ultima etapă a zborului I 
rachetei, care urma să ( fie recupe
rată la un loc prestabilit — infor- I

I mează agenția citată.
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