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In climatul de amplă mobilizare a oamenilor muncii de pe ogoare

MESAJE DE PESTE HOTARE CU PRILEJUL 
MARII NOASTRE SĂRBĂTORI NAȚIONALE

PAGINA a V-a

PENTRU BUNA DESFĂȘURARE A CAMPANIEI DE TOAMNĂ, IERI A AVUT LOC

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole din mai multe județe
Secretarul general al

partidului a examinat

starea de vegetație a

culturilor și modul de

evaluare a producțiilor,

a cerut sa se ia

măsuri ferme pentru

stringerea la timp și

fără pierderi a recoltei,

pentru executarea in 

cele mai bune con

diții a insămințărilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat miercuri, 26 august, o vizită de lucru în 
județele Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Bo
toșani și lași.

în cursul vizitei au fost 
analizate, împreuna cu primii- 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid, cu alți factori de 
răspundere, probleme privind ac
tivitatea din agricultură, rezulta
tele obținute pînă acum, desfășu
rarea lucrărilor de sezon, modul 
cum se acționează pentru organi
zarea în cele mai bune condiții a 
strîngerii recoltei și executarea 
insămințărilor de toamnă la tim
pul optim, pentru pregătirea co
respunzătoare a producțiilor agri
cole din viitorul an, în vederea 
obținerii de recolte tot mai mari 
în fiecare unitate.

Noul dialog de lucru al secre
tarului general al partidului cu 
lucrătorii din agricultură S-a des
fășurat în atmosfera de puternică 
angajare patriotică, revoluționară 
în care comuniștii, toți oamenii 
muncii acționează pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a întîmpina Conferința Na

țională a partidului șl cea de-a 
40-a aniversare a Republicii cu 
noi și prestigioase realizări în toa
te domeniile vieții economico- 
sociale.

Vizita a început tn JUDE
ȚUL PRAHOVA. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost informat 
de primul-secretar al comitetului 
județean de partid, Virgil Cazacu, 
în legătură cu desfășurarea lucră
rilor în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste din județ. Au fost 
examinate lanurile de porumb 
aparținînd cooperativei agri
cole de producție Gherghi- 
ța și unei ferme a întreprinde
rii agricole de stat Puche- 
nii Mari. S’a constatat că sta
rea culturii este bună, iar evaluă
rile făcute direct în lan indică 
obținerea unei recolte superioare.

Apreciind starea lanurilor 
de porumb, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
dacă însămînțările ar fi fost fă

cute mai devreme cu eiteva zile, 
în momentul de față stadiul de 
coacere ar fi fost mai avansat, 
ceea ce ar fi permis trecerea. în 
scurt timp, la recoltare. Por
nind de la aceasta, secretarul ge
neral al partidului a cerut organe
lor agricole județene să ia măsuri 
pentru pregătirea corespunzătoare 
a lucrărilor agricole de primăvară, 
astfel încît însămînțarea porumbu
lui să fie făcută mai timpuriu, cu 
respectarea densității, a tuturor 
normelor agrotehnice.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit pe un 
teren cultivat cu sfeclă de zahăr, 
aparținînd cooperativei agricole. 
Din evaluările făcute a reieșit că 
pe întreaga suprafață ocupată cu 
această cultură, unde se asigură o 
densitate ridicată iar plantele se 
află în plină vegetație, producția 
va fi de circa 90 tone la hectar.

Cu o asemenea recoltă, a apre
ciat secretarul general al partidu
lui, cooperativa agricolă de pro
ducție Gherghița poate obține 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare “.

Pe parcursul vizitei, după ce a 
fost informat despre producțiile 
obținute la cerealele păioase și la 
celelalte culturi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, 
avîndu-se în vedere numărul de 
plante pe metru pătrat la griu, ni

velul recoltei, atît la C.A.P. 
Gherghița cit și la I.A.S. Puchenii 
Mari, trebuia să fie mai ridicat.

Apropiindu-se de cooperatorii 
aflați în cimp la lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a felicitat 
pentru rezultatele obținute, care le 
asigură sporirea veniturilor.

Cooperatorii din Gherghița au 
adresat vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru vizita 
făcută, pentru grija permanentă ce 
o acordă dezvoltării agriculturii 
noastre) înfloririi satului ro
mânesc.

Elicopterul prezidențial a ateri
zat apoi pe un teren aparținînd 
cooperativei agricole de pro
ducție Fîntînele. In legătură 
cu recolta de porumb din acest 
an, secretarul general al partidului 
a atras din nou atenția asupra 
importanței însămînțării mai din 
timp a acestei culturi — la sfîrși- 
tul lunii martie — fapt ce va per
mite dezvoltarea corespunzătoare 
a plantelor, evitarea efectelor da
torate căldurii excesive din timpul 
verii. S-a subliniat că pămintul 
din această zonă a județului Pra
hova trebuie ameliorat și prin sca- 
rificare, operație ce asigură o mai 
bună păstrare a umidității necesare 
culturilor.

(Continuare in pag. a IH-a)
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In întimpinarea Conferinței Naționale a partidului

Puterea de muncă si creație a tuturor 
colectivelor - deplin pusă in valoare!

Este de neconceput astăzi desfă
șurarea normală a activității eco
nomico-sociale a țării l'ără asigu
rarea resurselor energetice nece
sare. Pornind de la această cerin
ță fundamentală, an de an s-au 
construit noi capacități energetice, 
s-au modernizat cele existente, 
asigurindu-se condiții pentru spo
rirea producției de. energie elec
trică. In spiritul sarcinilor subli
niate de conducerea partidului, 
important este acum ca, in mod 
sistematic, toti factorii implicați 
în asigurarea și utilizarea energiei 
să abordeze cu maximă răspun
dere sarcinile ce le revin in a- 
ceastă privință și să acționeze cu 
toată hotârirea pentru aplicarea 
măsurilor privind funcționarea 
normală a sistemului energetic 
național. Care sînt problemele 
esențiale ce se impun atenției in 
acest sens ?

Instalațiile energetice 
— exploatate la capacita
tea maximă ! Aceasta repre
zintă condiția de bază pentru func
ționarea cores
punzătoare a sis
temului energe
tic. național. în 
acest sens, colec
tivele de oameni 
ai muncii din 
fiecare centrală 
au datoria să se 
preocupe stărui
tor de realizarea 
puterii prevăzute 
și de livrarea zilnică a cantităților 
de energie electrică planificate.

Se cunoaște că din puterea me
die zilnică a sistemului energetic 
național o’ importantă parte tre-- 
buie asigurată de către termocen
tralele pe bază de cărbune. în a- 
iceastă privință, demne de remar
cat sint rezultatele obținute de 
centralele Oradea. Ișalnița. Govora 
și Holbocă-Iași. în alte termoeen- ■ 
trale, cum sint Paroșeni, Giurgiu, 
Doicești și Drobeta-Turnu Severin, 
puterea medie zilnică realizată 
este destul de redusă. în ansam
blu, aportul centralelor pe bază de 
cărbune nu este la nivelul cerin
țelor și al posibilităților. O serie 
de grupuri energetice funcționează 
la o putere redusă, datorită unor 
indisponibilități inregistrate la a- 
gregatele auxiliare sau calității ne
corespunzătoare a cărbunelui.

Se cuvine precizat că la centra
lele pe bază de hidrocarburi te 
obțin valori apropiate de puterea 
planificată. Totuși, la o analiză 
mai detaliată se poate observa că 
dacă unele centrale funcționează 
constant la capacitate — Luduș. 
Brăila, Borzești, altele — in
tre care Brazi și Palas —- sint 
exploatate la cote extrem de re
duse. Cauzele : indisponibilități la 
agregatele de bază, funcționarea in 
schemă incompletă și nefinaliza- 
rea unor acțiuni din programul de 
modernizări.

Cu privire la exploatarea hidro
centralelor se impun a fi făcute 
eiteva precizări. Aceste centrale, 
prin construcție, sint prevăzute a 
funcționa numai eiteva ore pe zi 
pentru a acoperi anumite „vîr- 
furi“ de consuni. Iată însă că in 
numeroase situații, atit prin nivelu
rile de putere stabilite de organele

de planificare a balanței energeti
ce, cit și prin exploatarea centra
lelor cu mult peste prevederi, nu 
se ține seama de regimul actual 
pluviometric și, in consecință, se 
ajunge la reducerea simțitoare a 
stocului de apă din lacurile de 
acumulare. Se poate spune că aco
perirea deficitului de putere din 
sistemul energetic prin creșterea 
producției de energie ' electrică m 
hidrocentrale a devenit o soluție la 
care se recurge frecvent, deși are 
„contraindicațiile" amintite. în med 
normal ar trebui să fie luate mă
suri ferme, eficiente pentru ridi
carea nivelului producției din ter
mocentralele pe bază de cărbune.

Punctualitate și calitate 
în efectuarea reparațiilor, 
în acest an este planificată repa
rarea unor grupuri energetice 
echivalind cu 1 500 MW putere in
stalată. Realizarea integrală a a- 
cestor lucrări, respectarea terme
nelor de execuție stabilite condi
ționează in bună parte menținerea 
in funcțiune la parametrii prevă- 
zuți a unui număr cit mai mare de

Bună organizare și răspundere pentru 
asigurarea bazei energetice a economiei

grupuri energetice șl, implicit, 
creșterea graaului de disponibili
tate al acestora. Multe din repa
rațiile planificate au fost realizate 
sau se’află în curs de finalizare. 
La termocentrale, planul de repa
rații pină la aoeastă dată a fost 
realizat în proporție de 82 la sută.

Ce arată o analiză efectuată in 
acest domeniu ? La o scrie de re
parații s-a prelungit nejustificat 
durata dc execuție datorită în 
principal neasigurării la termen a 
bazei materiale și organizării ne
corespunzătoare a activității de 
montaj. Iată de ce pe primul plan 
trebuie să se situeze asigurarea 
furniturii necesare la lucrările de 
reparații și modernizări. La termo
centralele Turceni și Rovinari, 
unde se află in reparație capitală 
trei grupuri de 3.30 MW. se înre
gistrează o serie de restante în li
vrarea unor echipamente și mate
riale care trebuie grabnic lichida
te pentru a nu imobiliza impor
tante capacități de producție.

Un alt aspect pe care îl aducem 
!n discuție este calitatea repara
țiilor. Să pornim de la un caz con
cret, și anume grupul nr. 6 de 
330 MW de la termocentrala Rov:- 
nari. Se constată că. după lucră
rile de reparații și modernizări, 
acesta realizează o putere de circa 
300 MW, valoare foarte bună dacă 
avem în vedere și calitatea căr
bunelui. Din păcate, această 
putere de 300 MW nu se 
menține în mod constant dato
rită unor dese opriri cauzate <’? 
spargeri de țevi la cazane. Și ele

au apărut tocmai acolo unde au 
fost făcute recent reparații. Iată 
de ce se impune creșterea exigen
ței in controlul Calității țevilor și 
a sudurilor realizate atît in fabri
că. cit și la termocentrală.

Totodată. la agregatele auxiliare 
lucrările de reparații trebuie să 
fie urmate de probe de andu- 
ranță care să ateste atit stabilita
tea in funcționare a acestora, cit 
și realizarea parametrilor preva- 
zuți. Or. faptul că se află in repa
rații accidentale numeroase capa
cități energetice denotă, desigur, 
existența unor deficiențe în exploa
tare, da? mai ales o slabă calitate 
în execuția reparațiilor anterioare. 
Toți factorii implicați — producă
tori de echipamente sl furnituri, 
montori. energeticieni — au obliga
ția de a-și reevalua propria activi
tate si a acționa cu hotărire si răs
pundere pentru a determina schim
bările necesare in vederea creș
terii calității in domeniul repara
țiilor.

Noile obiective — la ter
men în funcțiune. Rea!>zarea 

nivelului Planifi
cat de energie e- 
lectrică este con
diționată si de 
intrarea tn ex
ploatare a noilor 
capacități. Pu
terea sistemului 
energetic trebuie 
să crească în a- 
cest an cu circa 
1 000 MW in ter

mocentrale De bază de cărbune si 
cu dește 700 MW in hidrocentrale.

Comparind stadiile fizice atinse 
pînă acum la cele mai multe din
tre capacitățile si obiectivele ener
getice aflate in construcție cu ce
rințele tehnologice și organizatorice 
ale finalizării și intrării lor în func
țiune. putem avea o imagine cu
prinzătoare asupra sarcinilor și 
direcțiilor principale de acțiune în 
această perioadă : intensificarea 
ritmului de execuție a lucrărilor 
pe șantiere, îndeosebi la obiecti
vele unde se înregistrează rămî- 
neri în urmă fată de graficele 
stabilite. urgentarea montajului 
utilajelor tehnologice, livrarea 
neîntârziată a furniturii restante 
pentru grupurile energetioe cu 
termen de punere în funcțiune în 
aoest an.

Pentru asigurarea bazei energe
tice a tării este necesar ca. deo
potrivă, energeticienii și factorii 
care contribuie la bunul mers al 
activității în industria energetică
— producătorii de cărbune, furni
zorii de utilaje și materiale, con
structorii, oei care efectuează lu
crările de reparații și modernizări
— să acționeze cu spirit de răs
pundere, să conlucreze eficient, 
astfel ca noile capacități de pro
ducție să fie grabnic puse în ex
ploatare. iar agregatele energetice 
să funcționeze cu înalt randament, 
la puterea instalată planificată, po
trivit necesităților economiei națio
nale.

In pagina a IV-a s relatări despre livrarea cărbunelui 
către termocentrale iii desfășurarea lucrărilor de repa
rații la agregatele energetice.

UN TIMP AL FAPTEI
Bogată și frumoasă este 

„cartea țării" pe care po
porul român a scris-o, prin 
fapta lui constructivă, in 
anii socialismului, in mă
reața epocă deschisă de .23 
August 1944 ! Sint anii în 
care România, țara pe care 
unii o vedeau pentru vecie 
„eminamente agrară", și-a 
inălțat fruntea către cer, 
demnă, liberă, stupină pe
soarta sa.

Sint ani in care, alături 
de pașii însemnați ai mo
dernizării și dezvoltării in
tensive, jăcuți de străve
chea noastră agricultură, 
am făurit o industrie pu
ternică, armonios reparti
zată in toate județele țării, 
industrie care ne asigură 
independența economică, 
exploatarea rațională a re
surselor țării, înscrierea tot 
mai decisă în rîndul state
lor capabile să propună 
produse de nivel competi
tiv, rod al hărniciei și com
petenței muncitorului ro
mân.

Sint ani in care știința, 
învățământul, cultura au 
devenit, prin amploare și 
dezvoltare, adevărate „for
țe de producție" și de 
înaltă pregătire a oameni
lor.

Sint ani in care partidul, 
arhitectul tuturor victorii
lor noastre, a făurit un sis
tem democratic, unic in fe
lul său, in care poporul, 
oamenii muncii, proprie
tari, producători și bene
ficiari, participă la con
ducerea tuturor domeniilor, 

y își spun cuvîntul in cele

mai înalte forumuri demo
cratice.

In climatul de larg de
mocratism și profunde în
noiri creatoare generat de 
istoricul Congres al IX-lea, 
eveniment ce a pus piatra 
de hotar a unei epoci de 
mari și profunde transfor
mări indisolubil legate de 
gîndirea vizionară și acțiu
nea revoluționara ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, putem evalua și 
privi azi cu legitimă mân
drie efortul neprecupețit al 
întregului nostru popor de 
înălțare a României socia
liste pe culmi tot mai înal
te. de creștere a omului 
nou, de înflorire a tuturor 
sectoarelor de activitate, de 
dezvoltare a unei bogate 
vieți spirituale, cultiiral- 
artistice. Gîndirea și ac
țiunea profund nova
toare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, declan- 
șind uriașele energii și vo
cații constructive ale în
tregii noastre națiuni, in- 
dicind amplele magistrale 
ale mersului nostru neabă
tut înainte, sint însăși apa 
vie a devenirii noastre 
materiale și spirituale, tn 
vastul șantier al muncii 
generatoare de mutații ca
litative din acești ani, cei 
mai rodnici din istoria pa
triei — in care ne-am re
găsit deopotrivă în chip de 
făuritori și de beneficiari 
de bunuri materiale și spi
rituale — s-a produs o 
nouă și superioară înțele

gere a tuturor laturilor 
dezvoltării noastre sociale, 
privite prin prisma dobin- 
dirii unei calități noi, su
perioare.

Este un adevărat privile
giu pentru creatorul de azi 
să poată avea la dispoziție, 
ca tot atiiea surse de in
spirație pentru operele ia 
care visează și lucrează, 
toate marile împliniri ale 
poporului. ale celor ce 
muncesc din patria noas
tră. Trăim o epocă dina-' 
mică, de mare forță con
structivă, o epoca ce-și 
lasă puternic pecetea pe 
biografia țării, inălțind 
pretutindeni cetăți ale in
dustriei și științei, culturii 
și artei, edificii și con
strucții pentru oameni, 
pentru cei de azi, dar și 
pentru cei de mâine. In 
miezul vieții, al realităților 
construcției socialiste, aco
lo îi găsim pe semenii noș
tri, minunății oameni ai a- 
cestui timp incandescent. 
In dialoguri directe, des
chise, pătrunse de adevă
rurile existentei noastre 
socialiste, așa ti putem cu
noaște și înțelege mai bine: 
spre a da scrierilor noas
tre acel spor, atit de nece
sar, de reflectare a unor 
durabile modele și aspira
ții umane, reprezentative 
pentru vremea pe care o 
trăim. Este un timp al fap
tei, al muncii creatoare ale 
cărei strălucite rezultate 
ne dau, in acest august 
aniversar, conștiința forței 
unui popor liber, stăpîn pe 
soarta sa. Aceasta ne în

deamnă la o sporită anga
jare și răspundere față de 
valorile socialismului, la 
o continuă creștere a sen
timentului participării tu- 
tiîi'or la prefigurarea căilor 
spre un viitor tot mai lu
minos.

Dacă m-aș referi, bună
oară. la imaginea de azi 
a străvechilor meleaguri 
doljene. aș avea multe de 
spus, de altfel ca oryce 
rain-uitor al condeiului din 
..țara mea de glorii, țara 
mea de dor". Cea mai mă
reață ctitorie a socialismu
lui victorios este omul a- 
cestei epoci. înălțarea lui 
pe o nouă treaptă a dem
nității. Acest om a săvir- 
șit adevărate minuni, este 
cel căruia îi datorăm noul 
chip al patriei, faptele în
scrise cu litere de aur in 
„cartea țării". „Cartea ță
rii" în care încrustăm cu 
fiecare nou 23 August noi 
și mărețe împliniri ale 
muncii socialiste. Cartea 
țării de azi, țara celei 
mai fertile epoci din isto
ria milenară a devenirii 
sale. Cartea unui popor 
liber, stăpîn pe soarta sa 
și care, în acest august lu
minos, își privește cu legi
timă mândrie roadele mun
cii sale, proiectele de viitor, 
exprimindu-și încrederea 
nestrămutată in partidul 
nostru comunist, in secre
tarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
marele strateg al tuturor 
izbînzilor noastre.

Uarie HINOVEANU
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PUTERNICĂ ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ PENTRU 
ÎNFLORIREA NECONTENITĂ A PATRIEI 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
într-un deplin consens cu gîndu- 

rile și simțămintele întregului nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Arad dau glas, 
cu prilejul marii sărbători naționale 
de la 23 August, celor mai alese sen
timente de stimă și înaltă considera
ție fată de dumneavoastră, cel 'mai 
iubit fiu al'națiunii noastre, eminent 
conducător de partid și de stat, care, 
cu înțelepciune și cutezanță revolu
ționară, ați ridicat România pe trep
tele superioare ale societății socia
liste multilateral dezvoltate, la 
nivelul unei autentice recunoașteri 
internaționale — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R.

Omagiului nostru fierbinte adus 
clarviziunii și fermității cu care ne 
conduceți în făurirea acestui minu
nat ev de istorie nouă, în obținerea 
grandioaselor izbînzi socialiste ce 
scriu pagini de neîntrecut eroism în 
cartea de aur a existenței noastre 
multimilenare, îi adăugăm mindria 
patriotică de a fi contemporani ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", ce 
poartă cu noblețe pecetea inegalabi
lă a tezelor, ideilor și orientărilor 
dumneavoastră, de o excepțională 
valoare teoretică și practică, nesecat 
izvor de acțiune pentru noi toți, 
admirabilă sinteză a idealurilor și 
aspirațiilor poporului spre fericire și 
prosperitate, spre progres și pace.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de totala 
noastră adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru și ne reînnoim angajamentul 
solemn de a vă urma neabătut, pe 
drumul revoluționar al mărețelor 
prefaceri socialiste, de a acționa cu 
dăruire și înaltă răspundere pentru 
a ne îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului.

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu, de pasiunea, abnegația 
și devotamentul pe care le-ați insu
flat întregii noastre națiuni. vă 
asigurăm că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom investi toată ener
gia și puterea noastră de muncă 
pentru realizarea sarcinilor de mare 
răspundere care ne revin în moder
nizarea industriei și economiei na
ționale, pentru înfăptuirea prețioase
lor dumneavoastră indicații si orien
tări de a ridica pe o treaptă superi
oară nivelul tehnic și calitativ al 
producției, de a spori eficienta între
gii activități economice.

Răspunzînd grijii si atenției per
manente pe care o acordați indus
triei, sintem ferm hotăriți si ne an
gajăm să muncim cu dăruire si res
ponsabilitate pentru a înfăptui cu 
fermitate revoluționară Programul 
partidului, a întîmpina cu succese de 
prestigiu Conferința Națională a 
partidului si a aplica neabătut în 
viață istoricele hotărîri pe care 
aceasta le va adopta — se mențio
nează în telegramele MINISTERU
LUI INDUSTRIEI DE UTILAJ 
GREU, MINISTERULUI INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI și MINISTERULUI INDUS
TRIEI ELECTROTEHNICE.

în aceste momente solemne de 
aleasă sărbătoare națională, aducem, 
împreună cu întregul nostru popor, 
un inalt omagiu vastei șl pres
tigioasei dumneavoastră activități 
dedicate Înfloririi fără precedent a . 
României socialiste, edificării unei 
lumi noi. mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, activitate care v-a 
consacrat ca personalitate proemi- . 
nentă a contemporaneității — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R.

Exprimăm, totodată, mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu. activist 
de seamă al partidului și statului 
nostru, om de știință si savant de 
largă recunoaștere internațională, 
cele mai calde sentimente de aleasă 
stimă și respectuoasă considerație 
pentru contribuția importantă adusă 
alături de dumneavoastră la fun
damentarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare eoonomico-socia- 
lă a tării si afirmarea științei. învă- 
tămintului și culturii românești, pen
tru strălucita activitate dedicată fo
losirii în scopuri exclusiv pașnice a 
marilor cuceriri ale geniului uman.

Pe deplin mîndri șl întru totul re
cunoscători fată de mările transfor
mări produse la nivelul întregii 
noastre patrii și cu atît mai mult al 
plaiurilor județului Botoșani, comu
niștii, toți ceilalți oameni ai muncii 
din această frumoasă parte de țară 
vă raportează, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, că. ridi- 
cînd la cote mereu superioare o 
rodnică tradiție revoluționară, au în- 
tîmpinat glorioasa aniversare din 
August cu noi și însemnate realizări. 
Transpunerea în practică a orientări
lor și indicațiilor dumneavoastră cu 
privire la modernizarea proceselor de 
producție, creșterea mai accentuată 
a’ productivității muncii, intensifi
carea altor acțiuni care să contribuie 
la realizarea ritmică a producției fi
zice, cu precădere a celei destinate 
exportului. Ia folosirea mereu mai 
eficientă a resurselor și posibilități
lor de care dispunem au determinat, 
în primele 7 luni ale anului, un spor 
de producție industrială cu 5,9 la 
sută mai mare fată de aceeași peri
oadă a anului trecut, economisin- 
du-se, totodată, însemnate cantități 
de energie electrică. combustibil 
convențional, metal, fire si fibre tip 
bumbac, mase plastice, țesături, ma
teriale de construcții — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R.

în telegramele adresate de MINIS
TERUL MINELOR, PETROLULUI 
ȘI GEOLOGIEI șl MINISTERUL 
INDUSTRIEI PETROCHIMICE sînt 
puse în evidentă marile realizări 
din anii socialismului, îndeosebi din 
epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, de cînd in 
fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ilustru 
fiu al partidului si al poporului, 
proeminent om politic al lumii con
temporane, luptător neobosit pen
tru împlinirea aspirațiilor vitale de 
pace, dezarmare, securitate. înțele
gere și colaborare între toate po
poarele. Totodată, este exprimată ho- 

tărîrea ca în anul Conferinței Na
ționale a partidului să fie sporite 
eforturile pentru realizarea cifrelor 
de plan în condiții de eficiență ma
ximă. pentru creșterea permanentă 
a calității produselor. în special a 
celor destinate exportului.

Comuniștii, toți oamenii din do
meniul energiei nucleare și al fizicii 
țin, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să dea expresie 
celor mai alese sentimente de deo
sebită stimă, dragoste și prețuire, 
să vă aducă cel mai respectuos 
omagiu dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, patriot 
înflăcărat, ilustru om politic și de 
stat, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, față de uriașa 
activitate teoretică și practică pe 
care o desfășurați, față de contri
buția dumneavoastră determinantă 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului — se relevă in telegrama 
adresată de COMITETUL DE STAT 
PENTRU ENERGIA NUCLEARA.

Sintem mîndri că, din inițiativa și 
sub nemijlocita dumneavoastră con
ducere. a fost elaborat, pe baze știin
țifice. primul program național de 
energetică nucleară, model elocvent 
de transpunere în practică a con
cepției dumneavoastră privind noua 
revoluție tehnico-științifică, rolul ei 
în viața societății moderne.

Vă raportăm, mult Iubite șl 
stimate tovarășe secretar general, 
președinte al Republicii, că în 
spiritul și pe baza orientărilor, indi
cațiilor și sarcinilor de excepțională 
însemnătate formulate de dumnea
voastră la recentele forumuri ale 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare și cu prilejul vizitelor 
de lucru în unele județe ale țării, 
acționăm cu responsabilitate pentru 
realizarea prevederilor planului pe 
1987, pentru îndeplinirea indicatori
lor de creștere a eficienței și cali
tății activității economice, de sporire 
mai accentuată a productivității 
muncii. îndeplinirea planului la ex
port, reducerea cheltuielilor mate
riale, întărirea ordinii și disciplinei 
in toate domeniile și sectoarele de 
muncă — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R.

Urmînd luminosul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, vă în
credințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa cu deplină hotărîre și. înalt 
spirit revoluționar pentru a ridica 
întreaga activitate la nivelul exigen
țelor cincinalului calității și eficien
ței. pentru a încheia planul pe 1987 
cu rezultate deosebite, pregătind 
condițiile de îndeplinire exemplară 
a sarcinilor pe 1988 șl sporirea con
tribuției noastre la ridicarea patriei 
pe culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație.

într-un glas cu țara, la marea 
noastră sărbătoare, vă adresăm, 
din adîncul inimilor și sufletelor, 
strămoșeasca urare „La multi ani cu 
sănătate, să ne trăiți", mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
spre gloria nepieritoare a eroicului 
popor român 1

Sintem mîndri că libertatea noas
tră cucerită in fierbintele august 
1944 și-a aflat adevărata rodnicie și 
se însoțește cu victorii fără prece
dent în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale a patriei in epoca 
glorioasă inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, epocă ce 
și-a asociat, cu puterea faptelor 
creatoare de Istorie, numele de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — se 
menționează în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN CONSTANTA 
AL P.C.R.

Dezvoltind și reînnolnd pp un plan 
superior socialismul științific, re- 
levînd direcțiile fundamentale ale 
evoluției lumii contemporane, prefi- 
gurînd luminoasele perspective ale 
societății socialiste în patria noastră, 
gindirea dumneavoastră social-poli- 
tică și filozofică, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
avind la bază materialismul dialec
tic și istoric, s-a constituit într-un 
instrument teoretic de mare anver
gură, care călăuzește intreaga ac
țiune revoluționară a poporului ro
mân, într-o contribuție inestimabilă 
la îmbogățirea teoriei și practicii 
revoluționare.

Adine pătrunși de spiritul con
structiv, însuflețiți de umanismul 
ce vă călăuzește în multiplele ini
țiative de pace, de strădaniile pen
tru afirmarea personalității umane, 
vă încredințăm de voința noastră 
fermă de a înfăptui, fără preget, 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru.

în anii luminoși de după eliberare, 
epoca inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân se înscrie cu litere de aur drept 
perioada de cea mai viguroasă ferti
litate creatoare, fără seamăn în în
treaga istorie multimilenară a po
porului român, incrustată în conștiin
ța națională și a lumii contempora
ne drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Monumentalele construcții. Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, Transfăgă- 
rășanul. Metroul bucureștean. lucră
rile de amenajare complexă a riului 
Argeș, ctitorii epocale înscrise în 
amplul proces de dezvoltare a tării. 
In ultimii 22 de ani, sînt grăitoare 
mărturii ale profundelor transformări 
revoluționare din toate domeniile de 
activitate. , reprezentative pentru 
România socialistă modernă, al cărei 
strălucit ctitor sinteți — se arată în 
telegramele adresate de MINISTE
RUL ENERGIEI ELECTRICE, MI
NISTERUL INDUSTRIALIZĂRII 
LEMNULUI ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII. MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ȘI TELECO
MUNICAȚIILOR.

Vă raportăm, mult iubite șl sti
mate conducător al partidului și 
statului nostru, că sintem hotăriți să 
nu precupețim nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
și indicațiilor date de dumneavoas
tră, pentru traducerea neabătută în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului, întemeiată pe 
gindirea dumneavoastră novatoare 
și clarvăzătoare.

Pentru toți comuniștii șl oamenii 
muncii din patria noastră, dumnea
voastră reprezentați un model stră
lucit, un exemplu înălțător de 
luptător revoluționar de excepție al 
partidului și poporului român, o re
marcabilă personalitate a vieții po
litice internaționale — se relevă în 
telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către COMI
TETUL ORGANIZAȚIEI DE PAR
TID A APARATULUI C.C. AL 
P.C.R.

La această măreață aniversare, cu 
cele mai alese sentimente de profun
dă stimă, vă rugăm să primiți ga
ranția șt angajamentul nostru ferm 
că și pe viitor — mîndri că sintem 
membri ai gloriosului nostru partid, 
în fruntea căruia vă aflați dumnea
voastră — vom lupta cu toată hotă- 
rîrea și tot atașamentul pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea și sarcinilor stabilite de 
dumneavoastră, pentru continuarea 
cu mal mult succes a operei de con
strucție socialistă în România,

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășa Nicolae Ceaușescu, că 
obiectivele istorice ale Congresului 
el XIII-lea al partidului, sarcinile 
pe care le-ați trasat și care ne-au 
mobilizat în marea Întrecere socia
listă reprezintă programul nostru 
de muncă și luptă, că în fiecare 
localitate, în fiecare colectiv de 
muncă de pe meleagurile dunărene 
există hotărirea fermă de a înde
plini sarcinile ce ne revin pe acest 
an și pe întregul cincinal, comu
niștii, oamenii muncii angajîndu-se 
să facă totul pentru progresul și 
prosperitatea poporului român — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.

La sărbătoarea națională a Româ
niei, primiți, mare și iubit conducă
tor, expresia respectului, a mîndriel 
și admirației pe care le nutrim pen
tru modul inegalabil în care ați 
purtat în lume mesajul de pace, de 
colaborare și prietenie al națiunii 
noastre, sporindu-i necontenit pres
tigiul, oferind, prin prodigioasa dum

• Solemn legămint al comuniștilor, al tuturor 

oamenilor muncii de a acționa cu dăruire și abnega

ție patriotică pentru a întîmpina Conferința Națională 

a partidului cu realizări remarcabile in înfăptuirea 

planului pe acest an.

• Unanimă adeziune a întregii națiuni la politica 

externă de înțelegere și colaborare rodnică intre 

popoare, de dezarmare și pace, promovată consec

vent de România socialistă, de președintele 

Nicolae Ceaușescu.

neavoastră contribuție la crearea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
un excepțional model de luptă pen
tru triumful celor mai înalte idea
luri ale omenirii.

Ne angajăm, cu toată hotărirea și 
răspunderea, să nu precupețim nici 
un efort pentru a înfăptui această 
politică principială. în centrul căreia 
se găsește omul, fericirea și bună
starea sa continuă, oferind lumii 
întregi imaginea unei Românii libere 
și prospere — probă elocventă a 
ceea ce poate să facă un popor stă- 
pîn pe propriul său destin.

în telegramele MINISTERULUI 
COMERȚULUI INTERIOR și MI
NISTERULUI INDUSTRIEI U- 
ȘOARE sint adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu 
al națiunii, genialul strateg și cti
tor al României socialiste moderne, 
cele mai călduroase felicitări. înso
țite de fierbinți urări de viată lun
gă si sănătate deplină, de noi și tot 
mai mărețe înfăptuiri in strălucita 
și atotcuprinzătoarea activitate pe 
care o desfășoară, făurind cu clar
viziune si cutezanță revoluționară o 
vastă operă teoretică și practică, de
dicată înfăptuirii celor mai nobile 
Idealuri de 'libertate si progres ale 
poporului român, edificării socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
străbun al patriei. în deplină înțe
legere si colaborare. în pace și 
prietenie cu toate statele lumii. Tot
odată sînt exprimate gindurile și 
sentimentele de respectuoasă stimă 
si considerație, de aleasă prețuire și 
caldă recunoștință față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent militant al 
partidului și statului, ilustru sa
vant de amplă recunoaștere in
ternațională. pentru prodigioasa ac
tivitate desfășurată cu pasiune re
voluționară și înaltă competentă, 
pentru contribuția de cea mai mare 
însemnătate adusă la elaborarea și 
Înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului si statului, a măre
țelor programe de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, de creștere a 
nivelului de trai si ridicare a ca
lității vieții poporului. pentru 
imensul aport la dezvoltarea impe
tuoasă a științei și învătămîntului, 

la continua Înflorire a culturii ro
mânești.

în acest ceas de sărbătoare, vă 
raportăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că, ur- 
mind cu devotamenț revoluționar în
demnurile patriotice pe oare ni 
le-ați adresat, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Giurgiu au 
obținut noi realizări în Întrecerea so
cialistă desfășurată în întimpinarea 
zilei de 23 August și a Conferinței 
Naționale a partidului — se mențio
nează in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

Magistrala cuvîntare pe care ați 
rostit-o recent la Congresul educa
ției politice si culturii socialiste a 
avut un puternic ecou In conștiința 
noastră, mobilizîndu-ne și mai mult 
pentru perfecționarea in continuare 
a muncii de formare a omului nou. 
instructor conștient al socialismu
lui si comunismului, capabil să 
lupte cu dăruire revoluționară, cu
tezător si ferm pentru înfăptuirea cu 
succes a tuturor obiectivelor mărețe 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
■partidului.

în telegramele adresate de MINIS
TERUL AGRICULTURII și MINIS
TERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE 
sint adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vii mul
țumiri. izvorîte din adîncul inimii, 
■pentru sprijinul imens, direct și per
manent acordat dezvoltării si moder
nizării agriculturii, ramură de bază 
a economiei noastre naționale. în ve
derea înfăptuirii noii revoluții agra
re, precum și industriei alimentare. 
Totodată este exprimat angajamen
tul de a înfăptui obiectivele stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, de a 
depune întreaga putere de muncă 
pentru a realiza in anul 1987 pro
ducții vegetale si animale sporite 
si cu un înalt grad de valorificare.

La marea noastră sărbătoare na
țională relevăm cu deosebită satis
facție faptul că mărețele înfăptuiri 

obținute de ponorul român tn con
strucția socialistă sînt legate nemij
locit de geniul vizionar, pasiunea și 
abnegația revoluționară, de activita
tea dumneavoastră eroică ce o des- 
făsurati de peste cinci decenii cu 
neasemuit devotament spre binele si 
fericirea poporului, pentru înălțarea 
patriei noastre pe treptele cele mai 
înalte de progres si civilizație socia
listă.

Mîndri de a fi contemporanii a- 
cestei epoci glorioase, pe oare cu 
recunoștință o numim ..Epoca 
Nioolae Ceaușescu". comuniștii, toti 
oamenii muncii de pe aceste înflo
ritoare meleaguri vă exprimăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
cele mai vii mulțumiri, intreaga 
noastră gratitudine pentru noul chip 
al Bărăganului ialomițe'an, care, ase
menea întregii țări, a cunoscut în 
acești ani luminoși prefaceri înnoi
toare în toate domeniile vieții eco- 
nomioo-sociale — se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Ne angajăm solemn, mult stimate 
tovarășe secretar general, ca. ur
mînd cu neclintită credință pildui
torul dumneavoastră exemplu de 
muncă si viață, să acționăm cu răs
pundere comunistă pentru a înde
plini exemplar indicatorii de plan 
In industrie, iar în agricultură să 
facem totul pentru a realiza pro
ducțiile agricole planificate la toa
te culturile, astfel incit organizația 
județeană de partid Ialomița să in- 
tîmpine Conferința Națională a 
partidului cu noi și prestigioase 
fapte de muncă.

în telegramele adresate de MI
NISTERUL JUSTIȚIEI și de PROCU
RATURA REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA sînt exprimate 
sentimentele de profundă dragos
te. stimă si prețuire pentru se
cretarul general al partidului, cel 
mai iubit fiu al neamului. Înflăcărat 
militant revoluționar si patriot, ilus
tră ..personalitate a lumii contem
porane. precum si pentru tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. remarcabil om politic si 
de stat, savant de mare prestigiu in
ternational. Totodată. în telegrame se 
menționează că oamenii muncii din 
sistemul justiției si procuraturii sînt 
ferm hotăriti să nu-și precupețeas

că eforturile pentru traducerea in 
viată a mărețelor obiective ale 
partidului și statului nostru, con
tribuind. potrivit sarcinilor ce le 
revin, la opera de educare a ma
selor de oameni ai muncii în spi
ritul respectării hotărîrilor de partid 
si legilor tării, la crearea unui 
climat de deplină ordine si legali
tate. precum si la înfăptuirea unei 
justiții socialiste care să exprime în
totdeauna umanismul, dreptatea și 
adevărul, să apere cu fermitate o- 
rînduirea socială si de stat a Româ
niei contemporane, drepturile si in
teresele legitime ale cetățenilor.

Asemenea întregului popor, noi, 
maramureșenii, vă exprimăm, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cea mai profundă 
recunoștință pentru grija si atenția 
oe le manifestați față de dezvoltarea 
si înflorirea multilaterală a acestor 
străbune meleaguri românești. în 
ritmurile dinahtioe ale întregii țări. 
Vizitele de lucru cu care ati onorat 
județul, prețioasele indicații si în- 
flăcăratele îndemnuri ce ni le-ați a- 
dresat constituie pentru comuniști, 
pentru toți oamenii muncii maramu
reșeni un amplu program de lucru, 
■pentru Înfăptuirea căruia sintem 
plenar angajați cu Întreaga noastră 
capacitate si putere creatoare — se 
menționează In telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
AL P.C.R.

în aceste momente aniversare, pri
lejuite de marea noastră sărbătoare 
națională, vă rugăm să ne permi
teți. mult iubite și stimate tovarășe 
Nioolae Ceaușescu. să vă adresăm, cu 
toată căldura inimilor, deplină pu
tere de muncă, mari și strălucite 
realizări In activitatea dumneavoas
tră de supremă răspundere, ani 
luminoși, «in bucurie Si fericire, 
alături de mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu. spre binele si fe
ricirea Întregului nostru ponor, pen
tru triumful cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Vă Încredințăm că. avind mereu In 
tată strălucitul dumneavoastră exem

plu de abnegație si dăruire, comu
niștii. toti oamenii muncii din Ma
ramureș vom acționa cu spirit re
voluționar si elan patriotic pentru a 
întîmpina cu rezultate deosebite Con
ferința Națională a partidului, pen
tru a înfăptui neabătut sarcinile ce 
ne revin din hotărîrile celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, spo
rind si mai mult contribuția jude
țului nostru la înflorirea multilate
rală a României socialiste.

în aceste zile. în care tara Întrea
gă sărbătorește crin noi si remar
cabile fapte de muncă cea de-a 43-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă «i antiimperialistă. vă ra
portăm cu Înaltă mindrie patriotică 
si răspundere comunistă, mult sti
mate si iubite tovarășe secretar ge
neral. că oamenii muncii din siste
mul consiliilor populare, in frunte 
cu comuniștii, sînt puternic angajați 
si acționează cu intreaga capacitate 
si putere de muncă pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan si a anga
jamentelor asumate în Întrecerea so
cialistă — se arată in telegrama CO
MITETULUI PENTRU PROBLEME
LE CONSILIILOR POPULARE.

Exprimtndu-ne întreaga noastră a- 
deziune la politica internă si exter
nă a partidului si statului, elaborată 
si înfăptuită cu clarviziune si cu
tezanță revoluționară, sub condu
cerea dumneavoastră, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că ne vom face 
un titlu de onoare din a imprima 
întregii noastre activități un curs 
nou, ascendent, pentru a ne spori 
contribuția la înfăptuirea sarcinilor 
care stau în fata organelor locale ale 
puterii și administrației de stat.

Ne angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom munci cu toa
tă Competenta si răspunderea pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
Pe acest an si a programelor de 
dezvoltare economico-socială în pro
fil teritorial, pentru a întimpina cu 
exemplare fapte de muncă, cu noi 
și importante realizări Conferința Na
țională a partidului si alegerile ge
nerale de deputati in consiliile popu
lare municipale, orășenești si comu
nale.

Vor rămfne mereu vii in conștiin
ța neamului pilduitoarele dumnea
voastră calități de eminent militant 
și conducător revoluționar, de gin- 
ditor vizionar și neobosit promotor 
al noului care s-au afirmat cu toa
tă strălucirea în glorioasa perioadă 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, de cînd. prin voința 
unanimă a comuniștilor, a Întregii 
națiuni, vă aflați la cîrma destine
lor României, perioadă care a intrat 
definitiv în Istoria patriei sub denu
mirea de „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
se menționează in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. Datorăm gîndirii și faptei 
dumneavoastră cutezătoare toate 
uriașele succese dobindite în acești 
ani eroici și ne exprimăm marea 
bucurie de a trăi într-o țară cu o 
industrie, agricultură, știință și cul
tură in plină dezvoltare socialistă, 
intr-o țară a păcii și a muncii crea
toare. în care tot ce se realizează 
este destinat omului, bunăstării și 
fericirii sale,

însuflețiți de strălucitul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață 
și profund recunoscători grijii per
manente ce o purtați județului 
Neaniț șl patriei Întregi, ne angajăm, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu toată dă
ruirea șl răspunderea comunistă 
pentru realizarea sarcinilor pe anul 
1987 și pe întregul cincinal.

Cu prilejul marii noastre sărbători 
naționale, vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, cele mai 
calde felicitări, să vă urăm multă 
sănătate și putere de muncă, pentru 
a ne conduce cu aceeași înțelepciu
ne și fermitate pe drumul socialis
mului și comunismului în România, 
al păcii, colaborării și progresului in 
lume.

în telegramele adresate de MI
NISTERUL SĂNĂTĂȚII, MINISTE
RUL TURISMULUI si CONSILIUL 
NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE 
CRUCE ROȘIE se arată că în rîn- 
dul realizărilor poporului nostru se 
înscriu și cele din domeniul ocro
tirii sănătății și turismului. Sub în
drumarea permanentă a partidului 
nostru drag, a secretarului său ge
neral. s-a dezvoltat 'vertiginos baza 
materială a ocrotirii sănătății și a 
turismului pe întreg teritoriul tării, 
s-a perfecționat necontenit activita
tea din aceste domenii, aiungîndu-se 
la nivelul țărilor dezvpftate ale lu
mii. în telegrame'se’exprimă hotă
rirea de a îndeplini neabătut politi
ca partidului și statului de creștere 
a natalității, de a asigura un spor 
corespunzător al populației, o struc
tură armonioasă pe vîrste. îmbună
tățirea stării de sănătate și prelun
girea duratei medii de viață, men
ținerea vigorii și tinereții întregii 
națiuni.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se spu
ne : _ Cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale, vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, situînd în cen
trul întregii noastre activități eco- 
nomico-sociale, a muncii organizato
rice și politico-educative cerința în
făptuirii la un înalt nivel calitativ 
și de eficiență a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor in întrecerea 
socialistă, am obținut în cinstea zi
lei de 23 August o serie de succese 
pe linia creșterii economice intensi
ve. a înnoirii și modernizării pro
ducției, întăririi spiritului gospodă
resc și sporirii rodniciei muncii. Re
zultate bune am obținut și în agri
cultură. în activitatea de cercetare 
științifică. învățămînt și cultură. în 
toate celelalte domenii ale vieții eco- 
nomico-sociale și spirituale.

Vă încredințăm de hotărirea noas
tră fermă ca. prin muncă și efort 
creator, prin investiția noastră spo
rită de abnegație și dăruire revolu
ționară. să asigurăm creșterea con
tribuției județului Sibiu la progre
sul neîntrerupt al României socialis
te, pentru prosperitatea națiunii 
noastre.

în acest moment da bilanț și săr
bătoare. cu sentimente de deosebită 
bucurie și mindrie patriotică, vă ra

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate, 
cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, numeroase mesaje și telegrame 
de felicitare din partea unor comitete municipale, orășenești și comunale 
de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, alte organizații de masă 
și obștești, colective de muncă din întreprinderi industriale, șantiere de 
construcții, institute de cercetare și proiectare, unități agricole, uniuni de 
creație, instituții de cultură, artă, invățămint și presă, unități pentru ocro
tirea sănătății și comerciale, militare, activiști de partid și de stat, perso
nalități ale vieții politice, cultural-științifice, oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate, reprezentanți ai cultelor, precum și de lucrători 
ai ambasadelor României in diferite țări ale lumii.

în toate aceste mesaje și telegrame se dă expresie gtndurllor și slm- 
țămintelor de profundă dragoste, respect și recunoștință pe care sem
natarii, asemenea întregului nostru popor, le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea sa revoluționară dedicată ridi
cării patriei pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației socia
liste, fericirii, Înfloririi și prosperității poporului român.

în telegrame sint reliefate marile prefaceri Înnoitoare care au avut 
loc pe cuprinsul Întregii țări in perioada de după 23 August 1944, 
succesele deosebite obținute de oamenii muncii In toate domeniile con
strucției socialiste In perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, pe care întregul popor o numește cu legitimă mindrie patriotică 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". în același timp, se dă expresie adeziunii fată 
de propunerile, inițiativele și demersurile de pace ale președintelui Româ
niei socialiste, prețuirii față de activitatea prodigioasă desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru promovarea fermă a unei politici de înțe
legere și colaborare intre toate națiunile, pentru dezarmare, pentru rezol
varea pe cale pașnică, prin tratative, a problemelor complexe ale contem
poraneității. pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, care să 
asigure dezvoltarea liberă, independentă a tuturor popoarelor.

Semnatarii telegramelor și mesajelor iși exprimă întreaga gratitudine 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de. seamă al partidului și sta
tului nostru, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția de seamă adusă alături de secretarul general al partidului la funda
mentarea si înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a pa
triei, la înflorirea științei, învătămîntului și culturii românești.

în telegrame și mesaje se subliniază hotărirea tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră de a acționa cu înaltă responsabilitate comunistă și spirit 
revoluționar pentru transpunerea în viată a obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, angajamentul de a nu precupeți nici un efort în > 
realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an și pe în

tregul cincinal, pentru ridicarea întregii activități la noi cote de calitate și 
eficiență, pentru a întimpina Conferința Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a Republicii cu rezultate tot mai importante în muncă, con
tribuind, astfel, la înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

portăm. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că in cele șapte 
luni care au trecut din acest an 
și pe prima jumătate a lunii au
gust, rezultatele muncii membrilor 
cooperatori, a întregului personal 
muncitor din organizațiile noastre 
cooperatiste s-au materializat in în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la producția industriei mici, 
prestări de servicii pentru populație, 
intrări de produse agroalimentare în 
fondul de stat, export, atit pe de
vize convertibile, cit și pe cliring țări 
socialiste, livrări de mărfuri către 
fondul pieței, investiții total și be
neficii.

întregul nostru activ se angajează 
să muncească cu pasiune și dărui
re pentru o participare activă la 
autoconducerea și autoaprovizionarea 
teritorială, pentru a întimpina Con
ferința Națională a partidului si cea 
de-a 40-a aniversare a scumpei noas
tre republici cu realizarea exempla
ră a tuturor-sarcinilor economice, so
ciale și politice pe anul 1987. con
tribuind pe această cale la înfăptui
rea politicii partidului nostru, la 
înălțarea României socialiste pe cele 
mai înalțe culmi ale civilizației și 
progresului — se menționează în te
legrama UNIUNII CENTRALE A 
COOPERATIVELOR DE PRODUC
ȚIE. ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A 
MĂRFURILOR.

La această mare sărbătoare a po
porului român, ținem să vă mulțu
mim. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru grija per
manentă pe care o purtați dezvoltă
rii tuturor zonelor țării, ridicării 
permanente a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Prin politica 
științifică pe care o promovați, ju
dețul Tulcea a beneficiat in ultimii 
22 de ani de un volum sporit de 
investiții, ceea ce a permis accele
rarea creșterii sale economice, pro
ducția industrială în această peri
oadă a sporit de peste 12 ori. iar 
cea agricolă s-a dublat — se relevă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Vă raportăm, mult stimate și Iu
bite tovarășe secretar general, că 
activitatea noastră este călăuzită de 
istoricele hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, de 
indicațiile și orientările pe care ni 
le-ați dat și sîntem preocupați să 
acționăm cu răspundere și devota
ment revoluționar pentru realizarea 
planului pe acest an șl pe întregul 
cincinal la toți indicatorii, iar în 
agricultură prin realizarea la timp 
și la un înalt nivel calitativ a tutu
ror lucrărilor, să obținem producții 
cit mai mari, întîmpinînd cu fapte 
de muncă deosebite Conferința Na
țională a partidului.

Ziariștii comuniști. toti lucră
torii din presă vă exprimă, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, profunda admirație și recu
noștință pentru grandioasa operă, 
înfăptuită sub înțeleaptă si cuteză- 
toarea dumneavoastră conducere, a 
propășirii socialiste multilaterale a 
României, în acești' peste 22 de ani 
de la istoricul Congres al IX-lea al 
partidului, cea mai înfloritoare pe
rioadă din istoria poporului român, 
pe care o numim, cu legitimă min
drie patriotică si aleasă cinstire fată 
de ilustrul său ctitor — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se relevă în 
telegrama CONSILIULUI ZIARIȘTI
LOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

Alese sentimente de prețuire șl 
profund respect nutresc ziariștii din 
România fată de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
— în care vedem un exemplu lumi
nos de revoluționar și conducător 
politic, de eminentă personalitate 
științifică de largă recunoaștere in
ternațională.

Puternic însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră, de tezele și orientă
rile cuprinse în magistrala cu
vîntare la recentul Congres al 
educației politice și culturii socia
liste. vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că ziariștii comuniști, toti lucrătorii 
din presă vor acționa, cu dărui
re și abnegație, pentru transpunerea 
neabătută în viată a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, a prevede
rilor' Programului ideologic al parti
dului.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

In ceea ce privește floarea-soa- 
relui, cultură care ocupă suprafețe 
importante și în județul Prahova, 
se constată că aceasta se prezintă 
într-un stadiu avansat de coacere. 
S-a făcut observația că recoltarea 
trebuia să înceapă mai devreme 
și s-a cerut să fie luate toate mă
surile, să se mobilizeze forțele ne
cesare, astfel încît în următoarele 
zile această lucrare să fie înche
iată în întregul județ.

In JUDEȚUL BUZĂU, Pr’- 
ma unitate înscrisă în programul 
vizitei a fost cooperativa agri
colă de producție Padina, 
din cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist 
Pogoanele. La analiza care a avut 
loc au luat parte primul-secretar 
al comitetului județean de partid, 
Simion Cotoi, alte cadre cu munci 
de răspundere, specialiști. Au fost 
prezentate, cu ajutorul unor gra
fice, date privind repartizarea cul- 

1 turilor în unitățile agricole ale ju- 
dețului, precum, și evaluarea re- 

' coltelor în acest an.
f Secretarul general al partidului 
» a examinat, în continuare, dife- 
f rite sole cultivate cu porumb, 
; floarea-soarelui, soia și sfeclă de 

zahăr. Au fost analizate starea de 
vegetație, densitatea folosită și, în 
legătură cu aceasta, evaluarea pro
ducțiilor la fiecare cultură. A fost 
prezentat, de asemenea, un lan de 
porumb de hibridare a cărui sta
re de vegetație se prezintă bine. 
Aici, secretarul general al parti
dului a subliniat că toate solele 
de acest fel trebuie să fie irigate, 
folosindu-se și sistemele locale 
pentru a se asigura obținerea unor 
recolte cît mai bune.

In legătură cu floarea-soarelui, 
s-a apreciat că în această coope
rativă a fost realizată o densita
te corespunzătoare, element tehno
logic ce garantează producții bune, 
și s-a cerut să se acționeze neîn
târziat pentru strîngerea într-un 
timp cît mai scurt a acestei cul
turi. S-a procedat, de asemenea, la 
evaluarea producției într-un lan 
de soia, rezultînd că este posibi
lă obținerea unei producții superi
oare celei planificate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit apoi pe un teren cultivat cu 
sfeclă. Cultura se prezintă bine și 
s-a constatat, prin evaluarea făcu
tă. că producția medie va fi de 
45 tone la hectar.

Următoarea oprire a fost pe 
terenurile fermei nr. 2 a 

cooperativei agricole de 
producție Zărnești, und* au 
fost analizate culturile de porumb 
și floarea-soarelui. Secretarul ge
neral al partidului a fost informat 
că în această parte a județului 
precipitațiile au fost scăzute, cu 
mult sub necesar. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a Cerut comi
tetului județean de partid, orga
nelor agricole să asigure buna des
fășurare a lucrărilor de toamnă, 
ținîndu-se seama de situația 
concretă din fiecare zonă a județu
lui, să fie strînsă în mod corespun
zător recolta și depozitată în cele 
mai bune condiții. Totodată, a fost 
subliniată necesitatea efectuării 
fără întîrzlere a arăturilor adînci 
pe ogoarele județului, asigurării 
furajelor, precum și înfăptuirii in
tegrale a programului de împă-, 
duriri.

Vizita a continuat în JUDEȚUL 
VRANCEA, la cooperativa a- 
gricolă de producție Vulturu, 
din Consiliul unic agroindustrial 
Nănești. Secretarul general al 

$ partidului a analizat situația cul- 
turilor, măsurile pentru strîngerea 

J la timp șt fără pierderi a recoltei 
din acest an, pentru sporirea con- 
tinuă a producțiilor agricole. La 
analiză au participat Niculina 
Moraru, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, alte cadre 
de conducere și specialiști. Au fost 
prezentate date privind ampla
sarea culturilor, situația produc
ției la culturile de vară, precum 
și evaluările recoltei la culturile de 
toamnă.

Pornind de Ia constatările făcu
te dup,ă analiza unor sole culti
vate cu porumb și floarea-soare
lui, secretarul general al partidu
lui a arătat că și în Vrancea tre
buie executate arăturile adînci, 
searificarea terenului și semăna
tul în timpul optim, subliniind că, 
dacă ar fi fost făcute însămînță- 
rile cu o lună mai din timp, acum 
cultura de porumb s-ar fi prezen
tat bine.

Au fost vizitate mal multe tere
nuri ale întreprinderii agri
cole de stat Focșani, Cul_ 
turile de porumb, în condiții de 
irigare prin brazdă, ca șl.floarea- 
soarelui s-au dezvoltat bine. To
varășul Nicolae Ceaușescu. a atras 
atenția că și în această unitate 
însămînțatul porumbului ar fi tre
buit făcut mai devreme, cu cel 
puțin o lună, aslgurîndu-se astfel 
coacerea mai fimpurie. A fost a- 
preciat ca nesatisfăcător modul de 
întreținere a culturilor pe aceste 

suprafețe, subliniindu-se necesita
tea de a se lua toate măsurile 
pentru asigurarea pe terenurile 
irigate a unor recolte cît mai 
mari. S-a cerut organelor agricole 
județene, Ministerului Agriculturii, 
Academiei de științe agricole și 
silvice să stabilească soiurile de 
porumb cele mai potrivite pentru 
această zonă, ținîndu-se seama de 
condițiile specifice de sol și climă. 
De asemenea, s-a indicat ca eva
luarea recoltei să fie făcută cu 
toată atenția în fiecare unitate și 
consiliu agroindustrial.

Secretarul general al partidului 
a cerut comitetului județean de 
partid să ia măsurii*' ce se impun 
pentru realizarea integrală a pre
vederilor planului de împăduriri 
în, județul Vrancea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
vizitat, în continuare, unități agri
cole din JUDEȚUL BACĂU.

Analiza directă, l_a fața locului, 
j;' cu factorii de răspundere și spe- 
% ciaiiștii a început la întreprin
zi derea agricolă de stat Sas- 
Z cut und8 secretarul general al 
& partidului a fost întimplnat de 
țî Constantin Toma, secretar al co

mitetului județean de partid, de 
alți reprezentanți al organelor 

i,- locale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

fost informat despre modul de 
folosire a terenurilor agricole din 
județ,- structura «culturilor și 
evoluția producțiilor medii la 
hectar. S-a arătat că în a- 
ceasță parte a județului condi
țiile mai puțin prielnice din acest 
an — precipitații reduse, tempe
raturi ridicate, vînturi puternice și 
calde T- au avut un efect negativ 
asupra culturilor. Pornind de la 
această situație, s-a subliniat că 
este necesar să fie luate din timp 
toate măsurile pentru a preveni 
efectele nefavorabile ale factori
lor de climă, pentru pregătirea te
meinică și desfășurarea corespun
zătoare a fiecărei campanii agri
cole.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat sole 
cultivate cu sfeclă de zahăr și po
rumb la cooperativă agrico
lă de producție din comu
na Nicolae Bălcescu, 10' 
calitate distinsă cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste “. Aici, sfecla 
de zahăr cultivată în sistem irigat 
are o bună densitate, măsurătorile 
făcute dovedind că se va obține o 
recoltă de peste 70 tone la hectar. 
Gazdele au prezentat apoi loturi 
experimentale de porumb prin 

care se testează potențialul hibri
zilor ce urmează a fi extinși în 
cultură în această zonă, precum și 
eficiența aplicării unor noi tehno
logii. S-a menționat că evaluările 
făcute dovedesc că pe suprafața 
cultivată în unitate se va obține o 
producție ridicată de porumb.

La sosirea în municipiul Bacău, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întîmpinat cu multă însuflețire de 
numeroși oameni ai muncii, care 
au scandat îndelung pentru partid 
și secretarul său general. Cei pre- 
zenți au exprimat, direct și cald, 
sentimentele de profundă dragoste 
și prețuire pe care le poartă, 
alături de întregul nostru popor, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd hotărîrea lor fermă de 
a face totul pentru a întîmpina cu 
noi și însemnate succese Conferin
ța Națională a partidului.

Răspunzînd cu prietenie aces
tor manifestări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

In JUDEȚUL NEAMȚ, 'tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost în
tîmpinat de primul-secretar al co
mitetului județean de partid, Maria 
Gheorghe, de alți reprezentanți ai 
organelor locale. în centrul anali
zei efectuate de secretarul general 
al partidului cu specialiștii s-au 
situat și aici probleme privind ac
tivitatea din agricultură — eva
luarea producțiilor la hectar, pre
gătirea și desfășurarea lucrărilor 
de toamnă, obținerea unor recol
te mari și în această zonă a țării.

La cooperativa agricolă 
de producție Moldoveni, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate producțiile obți
nute la culturile de vară, evaluă
rile la culturile de toamnă, reali
zările în zpotehnie, situația eco- 
nomico-finalnciară a unității. In' 
continuare au fost vizitate mai 
multe terenuri cu diferite culturi 
— cînepă, porumb, sfeclă de za
hăr. S-a apreciat starea culturilor, 
faptul că toate lucrările au fost 
executate la timp și de bună cali
tate. Măsurile efectuate au pus în 
evidență posibilitatea obținerii 
unor recolte superioare.

Un mare număr de locuitori ai 
comunei, care lucrau la strîngerea 

'culturii de cînepă, s-au apropiat 
de secretarul general al partidului, 
adresîndu-i călduroase cuvinte de 
bun venit. Discutînd cu ei, le-a 
adresat felicitări pentru rezulta
tele obținute pînă acum, o dată cu 
îndemnul de a munci mai bine, de 
a obține recolte tot mal bogate, 
în acest fel, a spus tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, și veniturile 
cooperativei vor fi mai bune și 
cîștigurile cooperatorilor mai ri
dicate.

Următoarea oprire a fost Ia 
cooperativa agricolă de 
producție Bodești, din Con- 
siliul unic agroindustrial Dobreni. 
Au fost înfățișate realizările coo
perativei, care, deși situată în zona 
submontană, a obținut recolte 
bune, îndeosebi Ia cereale păioase, 
cartofi și sfeclă, precum și în zoo
tehnie, mai ales la producția de 
lapte și lînă.

Secretarului general al partidu
lui i-au fost prezentate culturi de 
cartofi, porumb și sfeclă de zahăr, 
toate avînd plantele dezvoltate co
respunzător șl bine întreținute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute de 
cooperatorii din Bodești, i-a felici
tat pentru felul cum muncesc și 
le-a adresat urarea de a obține 
producții vegetale șl animaliere 
tot mai ridicate.

Secretarul general al partidului 
a cerut comitetului județean de 
partid să la măsuri pentru buna 
desfășurare a tuturor lucrărilor 
agricole, să procedeze la evalua
rea corectă a recoltei la toate cul
turile.

Vizita a continuat în JUDEȚUL 
SUCEAVA. La analiza care a 
avut loc la cooperativa agri
colă de producție Verești, 
eu luat parte Costică Stoica, prim- 
șecretar al comitetului județean 
de partid, cadre cu munci de răs
pundere, specialiști.

Secretarul general al partidului 
a fost informat pa larg despre 
structura culturilor, dinamica lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, 
evoluția producțiilor agricole. S-a 
arătat că, pe baza investițiilor fă
cute în agricultura județului, în 
ultimii ani au crescut și producții
le la cereale, cartofi, culturile teh
nice, legume și fructe, precum și 
cele animaliere. Totodată, au fost 
înfățișate acțiunile de ameliorare 
a pajiștilor în vederea sporirii 
continue a producției de furaje pe 
aceste terenuri.

în continuare, secretarul gene
ral al partidului a fost: informat 
despre realizările cooperativei a- 
gricole, producțiile ^prevăzute la 
culturile de toamnă, îndeosebi la 
cartofi $i la Sfeclă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
evaluările au fost făcute bine și 
a felicitat colectivul unității pen
tru rezultatele înregistrate, pentru 
modul cum se prezintă culturile.

Analiza a continuat la coo
perativa agricolă de pro
ducție Dumbrăveni. aici- 
în centrul dialogului de lucru 
purtat de secretarul general al 
partidului cu specialiștii s-au si
tuat probleme referitoare la modul 
în care a fost evaluată producția 
culturilor de toamnă și măsurile 
ce se impun pentru ridicarea în
tregii activități la cote superioare 
de eficiență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că, în general, la C.A.P. 
Dumbrăveni s-a lucrat bine, res- 
pectîndu-se normele agrotehnice 
stabilite, fapt ce va conduce la 
obținerea unor recolte mari.

Felicitîndu-i pe cooperatori pen
tru rezultatele lor, secretarul ge
neral al partidului a subliniat că 
există condiții ca, lucrînd și mai 
bine, în viitor să fie obținute pro
ducții agricole la nivelul prevăzut 
pentru acordarea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost în continuare . oaspete al JU- 

ț DEȚULUI BOTOȘANI, vizita a 
; început la cooperativa agri

colă de producție Bucecea, 
unde au venit în întîmpinare pri- 
mul-șecretar al comitetului jude
țean de partid. Iulian Ploștinaru, 
cadre din conducerea agriculturii 
județului. După ce au fost expuse 
unele aspecte principale ale dez
voltării agriculturii pe întregul ju
deț, gazdele ați înfățișat rezulta
tele obținute în acest an la C.A.P. 
Bucecea. S-a relevat, în acest ca
dru, experiența acumulată într-o 
serie de sectoare, îndeosebi în cel 
vegetal. Vizitarea unor sole culti
vate cu porumb, sfeclă și cartofi, 
măsurătorile efectuate îndreptă
țesc aprecierea că și în această 
toamnă vor fi obținute producții 
sporite.

Secretarul general al partidului 
a apreciat că, dacă luerările de în
treținere s-ar fi executat Ia toate 
culturile la timp, recoltele puteau 
fi și mai mari și a cerut organelor 
agricole județene să efectueze o 
cît mai corectă evaluare a produc
țiilor la fiecare cultură, deoarece 
rezultatele obținute de cooperatorii 
din Bucecea demonstrează posibi
litățile mult mai mari existente în 
județul Botoșani.

La cooperativa agricolă 
de producție Flămînzi, se
cretarului general al partidului 
l-au fost înfățișate date privind 
producțiile realizate la cerealele 

păioase, la leguminoase, precum și 
evaluările culturilor de toamnă. 
S-a subliniat că felul în care se 
prezintă culturile asigură obține
rea unor recolte superioare, atît la 
porumb, cît și la sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se acorde în continuare 
cea mai mare atenție strîngerii la 
timp și fără pierderi a recoltei, 
desfășurării în bune condiții a tu
turor lucrărilor agricole de toam
nă, pregătirii corespunzătoare a 
producției anului viitor.

Secretarul general al partidului 
a vizitat apoi unități agricole din 
JUDEȚUL IAȘI.

La început au fost prezentate 
rezultatele obținute în acest an de 
cooperativa agricolă de 
producție Deleni din Consi- j 
liul unic agroindustrial Hîrlău. A- j 
naliza, la care a participat și pri- J 
mul-secretar al comitetului jude- j 
țean de partid, Maria Ghițulică, a 1 
prilejuit aprecieri pozitive în le- a 
gătură cu starea culturilor, cu în- 3 
treținerea acestora. Au fost efec- a 
tuate și aici măsurători pentru e- 4 
valuarea producțiilor la sfeclă, po- | 
rumb și soia. A fost remarcat fap- i 
tul că, dacă s-ar fi respectat pes- $ 
te tot densitatea optimă, nivelul ] 
producțiilor ar fl fost și mai ri- 4 
di cat. 1

Au fost examinate, de aseme- ■' 
nea, culturi de porumb aparținînd 
întreprinderii agricole de 
stat și cooperativei agrico
le de producție din Tîrgu 
Frumos. Măsurătorile făcute pe 
fiecare solă în parte au pus în e- 
vidență faptul că s-a lucrat cu 
răspundere, fiind efectuate la 
timp și de calitate lucrările pre
văzute. Porumbul a crescut înalt, 
știuleții sînt mari și se află în 
fază avansată de coacere.

Secretarul general al partidului 
a apreciat și aici modul cum se 
prezintă plantele și a relevat că 
sînt condiții pentru obținerea unor 
recolte superioare celor prevăzute.

Vizita de lucru efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în a- 
ceste județe relevă preocuparea sa 
statornică pentru dezvoltarea a- ' 
griculturii, pentru creșterea apor
tului acestei importante ramuri a 
economiei naționale la progresul 
general al țării, pentru înflorirea 
continuă a satului românesc.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului în unități 
agricole continuă.
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PUTEREA DE MUNCĂ Șl CREAȚIE A TUTUROR
COLECTIVELOR-DEPLIN PUSĂ IN VALOARE!

Minerii din cadrul întreprinderii 
miniere Horezu, județul Vîlcea, 
animați de dorința de a da țării 
cit mai mult cărbune, obțin zi 
de zi importante succese în pro
ducție. Demn de relevat este și 
faptul că minerii de aici, prin 
folosirea intensivă a excavatoa
relor cu rotor, a celorlalte uti
laje și instalații din dotare, 
au reușit să extragă și să li
vreze termocentralelor țării pes
te plan însemnate cantități de 
cărbune. In fotografie : aspect 
de muncă dintr-una din carie

rele întreprinderii
Foto : E. Dichiseanu

Termocentralelor - cărbune cit mai mult și de bună calitate!

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare la Congresul al III-lea 
al educației politice și culturii socialiste 

- 17 august 1987 -
EDITURA POLITICA

TELEGRAMA

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o 
telegramă din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italiene, Giovanni Goria. prin care 
îi mulțumește pentru mesajul trimis

cu ocazia formării guvernului si 
pentru amabilele urări ce i-au fost 
adresate. în telegramă este impăr- 
tășită dorința unor raporturi tot mai 
constructive între oele două țări, iii 
interesul consolidării păcii, pentru a 
contribui la o tot mai fructuoasă 
colaborare internațională.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Namibiei, miercuri 

după-amiază a avut loc in Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa Si Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au oarticipat membri ai conduce
rii Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și ai 
I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, studenți 
namibieni care se pregătesc in in
stituții de învățâmint superior din 
tara noastră, un numeros public.

A fost prezent Bernard Kamwi, 
reprezentant permanent al S.W.A.P.O. 
din Namibia la București.

Cu prilejul împlinirii a 21 de ani 
de la declanșarea luptei armate a 
poporului namibian. sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa de 
iSud-Vest (S.W.A.P.O.). pentru elibe
rarea Namibiei, reprezentantul per
manent al S.W.A.P.O. la București, 
Bernard Kamwi. a oferit, miercuri, 
un cocteil.

Au participat adiuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai altor mi
nistere si instituții centrale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

* (Agerpres)
Una din problemele de maximă importanță legate de buna funcțio

nare a termocentralelor o reprezintă aprovizionarea cu cărbune, asigurarea 
unui stoc corespunzător spre a se preintimpina dificultățile din timpul 
iernii. Iată tema pe care o abordăm astăzi într-o amplă anchetă pe drumul 
cărbunelui de la mină la termocentrală.

Cum poate fi constituit in timpul optim stocul de cărbune în termo
centrale 1 Cum își onorează minerii obligațiile privind livrarea ritmică 
și de bună calitate a cărbunelui? Cu ce promptitudine răspunde „cărăușul'* 
în această perioadă de „vîrf" de transport al cărbunelui ? Cum se pre
ocupă conducerile termocentralelor pentru asigurarea stocurilor necesare 
pe timpul iernii ? Sint citeva întrebări la care am căutat răspuns in inves
tigațiile noastre.

Semnele revirimentului 
sînt bune, dar multe ne
ajunsuri persista, oiscutînd 
despre pregătirea . termocentralelor 
pentru sezonul rece, firește că. in 
afara sarcinilor legate de terminarea 
la timp a reparațiilor, de verificarea 
agregatelor, de punerea in funcțiune 
a noilor obiective de investiții, pro
blema problemelor o constituie 
cărbunele, mai precis stocurile de 
cărbune pe care fiecare termocen
trală trebuie să le constituie, asigu- 
rîndu-și astfel stocul-tampon pentru 
zilele în care transportul de la mină 
est# mai anevoios. Experiența din 
anii trecuți a dovedit că in termo
centralele unde a existat o mare 
preocupare pentru asigurarea stocu
rilor necesare, in pofida gerurilor si 
a intemperiilor, alimentarea cazane- 
lor s-a făcut in condiții optime.

Ce s-a Învățat din neajunsurile 
fntîmpinate anii trecuți cind timpul 
friguros punea, la grea încercare pe 
cei ce trebuiau să descarce garnitu
rile de tren cu cărbune înghețat, 
cînd ore întregi garniturile așteptau 
in tunelurile de dezgheț, dar cărbu
nele era dislocat din vagoane tot 
cu tîrnăooapele sau cu răngile de 
fier? Aflăm că la această dată, toc
mai pentru a preintimpina situațiile 
grele din anul trecut, in majoritatea 
termocentralelor a fost depozitat un 
stoo important de cărbune. Ast
fel. dacă la 25 august 1986 se 
aflau în stocuri Ia termocentrale 
3 662 mii tone de cărbune energetic, 
la 25 august 1987 existau în gospodă
riile de cărbune ale acestor termo
centrale 5 222 mii tone. Cu aproape 
un milion și jumătate de tone mai 
mult.

Sînt mulțumitoare aceste realizări? 
Desigur, este vorba de un reviriment 
vizibil, dar trebuie avut in vedere că 
stocurile din termocentrale nu au 
ajuns încă la nivelul prevăzut, că, 
în aoeastă privință, persistă încă o 
serie de neajunsuri. Să ne gindim 
că la data de 30 septembrie stocul 
de cărbune din termocentrale trebuie 
să fie de 6 milioane de tone, dar că 
pentru aceasta în numai o lună de 
zile trebuie transportată și depozita

Urgentați lucrările de reparații la agregatele energetice!
vremea

După patru luni,
Funcționarea sistemului energetic național în-deplină siguranță și la 

capacitatea planificată reprezintă o condiție de bază pentru asigurarea 
corespunzătoare cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Pornind 
de la importanța acestei sarcini, conducerea partidului a stabilit ca pină 
în această toamnă să se asigure repararea unor grupuri energetice echi- 
valind cu 1 500 MW putere instalată. Care este stadiul realizării acestui 
obiectiv de maximă importanță? Pe.această temă am avut o convorbire 
cu ing. Marius Constantinescu, director al Direcției de exploatare, repa
rații mecano-energetice din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

— In urmă cu -patru luni, cind 
„Scinteia" a mai abordat acest su
biect, planul de reparații, la perioa
da respectivă, era îndeplinit in pro
porție de 85 la sută. Care este sta
diul lucrărilor in prezent ?

— Programul de reparații planifi
cate la grupurile si agregatele e- 
nergetice .din centralele, electrice a 
fost realizat în proporție de 82 la 
sută. în această perioadă au fost e- 
fectuate o serie de reparații capi
tale și curente, de revizii tehnice im
portante la grupurile si agregatele 
energetice din termocentrale si hi
drocentrale. Astfel, au fost finaliza
te reparațiile capitale în cadrul că
rora s-au efectuat și anumite 
modernizări si au fost puse în func
țiune cu bune rezultate grupurile de 
330 MW nr. 1 Turceni si nr. 6 Rovi
nari. agregatul nr. 8 de 200 MW Doi
cești' ș.a.. s-au executat 85 repara
ții curente de volum mare și 128 
revizii tehnice în cadrul cărora S-au 
eliminat deficientele constatate in 
exploatare si au fost făcute pregă
tirile necesa're pentru trecerea în 
cele mai bune condiții a solicitării 
de „vîrf" din iarnă.

— Cu toate aceste rezultate, totuși 
se mențin in continuare serioase 
restanțe, aproape o cincime din pro
gramul la zi de reparații nefiind 
realizat. Cum se explică această si
tuație necorespunzătoare ?

— Este adevărat că în unele ter
mocentrale de mare putere, la o se
rie de grupuri si agregate energeti
ce reparațiile planificate nu s-au c- 
xecutat la termen. Astfel, la termo
centrala Mintia reparația curentă a 
grupului nr. 3 de 210 MW nu s-a 
putut executa la termen da
torită nelivrăril la timp de că
tre întreprinderea „Vulcan" Bucu
rești a unul profil de tip T 

tă la termocentrale o cantitate de 
800 de mii de tone de cărbune. Ceea 
ce pane pe deplin posibil dacă ținem 
seama de faptul că la gura minelor 
se află in prezent 2,5 milioane de 
tone de cărbune care așteaptă să fie 
transportat, depozitat sau consumat. 
Lipsa de ritmicitate, de operativita
te in transportul cărbunelui extras 
este insă un neajuns mai vechi, in- 
tilnit, din păcate. în multe locuri.

Unde s-au „rătăcit" a- 
proape 2 000 de vagoane ? 
Concret, ce preocupări există în 
termocentrale pentru asigurarea 
stocurilor necesare de cărbune? Să 
ne referim, de exemplu, la termo
centrala de la Giurgiu. După oe au 
asigurat .cu cărbune stivele 1 si 3. la 
stiva nr. 2, cu capacitatea cea mai 
mare, incă nu a început stocarea 
pentru că de aici se consumă căr
bune depozitat în luna martie, 
întrunit in momentul de fată se 
consumă numai 1 200 tone de căr
bune zilnic, eforturile s-ar fi pu
tut conoentra pentru completarea 
stocului. In loc de aceasta, în inter
valul de la 6 la 15 august, la Giurgiu 
s-a consumat din stoc mai bine de 
10 mii de tone de cărbune. De ce ? 
N-au venit la timp garniturile de 
tren ? Nicidecum, acestea au sosit 
cu promptitudine, dar unele au fost 
descărcate fără grabă, plătindu-se. 
desigur, locațiile prevăzute de lege, 
iar altele au fost dirijate spre... ter
mocentrala din Iași. care, bineînțeles, 
nu le-a refuzat, le-a preluat ca 
„plinea caldă" și și-a constituit de 
pe acum stocul normat prevăzut. Și 
ar mai fi de amintit un fapt: la 
Giurgiu sosește cărbune de la mine
le Cimpulung. Horezu și Roșia- 
Rovinari. Cărbunele de la Horezu 
provoacă, prin calitatea sa necores
punzătoare, cele mai mari greutăți 
la descărcat în termooentrală. Din 
cauza granulației foarte mari gră
tarele de la rampele de descăr
care automată se înfundă și atunci 
trebuie să se intervină manual, pre- 
lungindu-se timpul de descărcare a 
vagoanelor cu mult peste cel normat.

Din punctul de vedere al constituirii 

necesar a fi montat la supraîncăl- 
zitorul cazanului nr. 3 A. La ter
mocentrala Ișainița. nici la -această 
dată reparația curentă a grupului nr. 
1 de 100 MW nu a putut începe da
torită nelivrării a 400 tone țevi din 
otel aliat și a 10 tone de țevi de 
alamă pentru condensator de către 
furnizori aoartinind Ministerului In
dustriei Metalurgice. La unele gru
puri energetice, deși au fost prevă
zute reparații planificate, nu s-au 
putut acorda opriri deoarece s-a pre
lungit durata de execuție la repa
rația altor grupuri, iar în alte ca
zuri grupuri de mare putere au fost 
menținute în funcțiune centru a 
produce energie electrică datorită pu
terii disponibile reduse în unele ter
mocentrale. îndeosebi a celor ce 
funcționează pe bază de cărbune.

— Aceste neajunsuri le-ați men
ționat și in urmă cu patru luni. Se 
poate observa că situația este aproa
pe neschimbată...

— Intervențiile făcute la furnizo
rii de materiale si echipamente c- 
nergetice au rămas inumane parte- 
fără un răspuns coficret. Ministerul 
Energiei Electrice este titularul pla
nului de reparații, dar prevederile 
acestui plan nu trebuie privite ca o 
sarcină departamentală. Pentru rea
lizarea lui poartă răspunderea toți 
factorii implicați, asa cum a indicat 
conducerea partidului nostru, rezol
varea problemei energiei fiind în a- 
oeșt an o acțiune prioritară a eco
nomiei naționale.

— Două mari unități energetice pe 
bază de cărbune. termocentralele 
Turceni și Rovinari, funcționează in 
continuare la un nivel destul de re
dus. Aici au fost prevăzute importan
te lucrări de modernizare. Cum se 
desfășoară acestea ?

— In cadrul reparațiilor capitale 

stocurilor de cărbune, situația nu 
este mai bună nici la termocentra
lele Doioești, Oradea. Mintia-Deva, 
Calafat. Ovidiu și Ișainița. Aici, 
creșterile rezervelor din stoc 
sint extrem de mici, cu toate că 
mari cantități de cărbune scoase la 
suprafață așteaptă să fie transpor
tate și depozitate la termocentrale. 
Astfel, la Doicești. in zece zile stocu
rile au crescut numai cu 2 090 de 
tone, iar intre 15*-25 august s-au 
consumat din stocuri peste 20 000 
tone de cărbune. La termocentrala 
din Drobeta-Turnu Severin, unde 
sint mari rămineri in urmă, se trans
portă zilnic cu mult sub programul 
stabilit.

in momentul de față, cele mai 
mari stocuri de cărbune nu există 
in termocentrale, ci in unele 'unități 
miniere. La Horezu, de exemplu, 
sint peste 800 mii tone, la Combina
tul minier Motru peste o jumătate 
de milion de tone, mai exact 630 mii 
tonp, iar la Rovinari circa 500 mii 
tone. S-ar putea pune intrebarea : 
în fond pină la începerea iernii 
mai este timp, deci de ce se 
insistă atît de mult în privința 
transportului grabnic la termocen
trale al Cărbunelui. din moment ce 
aoesta este extras, deci putem'conta 
oricind pe el ? Adevărul este că in 
unitățile miniere suprafețele de de
pozitare a cărbunelui nu sint ame
najate pentru stocarea pe timp mai 
Îndelungat și din această cauză exis
tă pericolul fenomenului de auto- 
aprindere. deci al degradării acestei 
valoroase resurse energetice. Nea
junsul respectiv poate să apară si la 
alte unități miniere unde stocurile 
sint mai mici, dar condițiile de 
depozitare nu sînt adecvate.

Deci concluzia este limpede: căr
bunele odaia scos din mină sau din 
carieră trebuie imediat pregătit, în
cărcat și transportat la termocen
trale. Pornindu-se de la aceasta ce
rință, tp urma unei analize efectua
te recent de Ministerul Minelor. Pe
trolului și Geologiei s-au luat mă
suri pentru optimizarea transportu
lui de la gura minelor la punctele' 
de expediție, a fost mai bine orga
nizată activitatea de încărcare a 
vagoanelor, au fost amenajate plat
formele de expediție, revizuite căile 
ferate și drumurile din incinte. Cu 
toate acestea, ritmul de transport 
este incă ,nccor..spunzător. De ce? 
Dintr-un parc activ de circa 6 000 de 
vagoane destinate transportului zil
nic. figurează in scripte in circuitul 
de la mine Ia termocentrale si in
vers in jur de 4 200—4 300 vagoane. 
De fapt și dintre acestea 5—10 la 
sută sint defecte, generind mane
vre suplimentare și blocaje de linii.. 
Să consemnăm, de exemplu, situația' 

cîteva certitudini și,
de la grupurile de 330 MW nr. 3 
Turceni, nr. 4 și nr. 5 Rovinari se 
efectuează o serie de modernizări in 
scopul creșterii puterii disponibile pe 
grup și a duratei de funcționare. La 
această dată, in execuția lucrărilor 
sint întirzieri fată de graficele a- 
probate datorită nelivrării la termen, 
de către întreprinderea „Vulcan" 
București a furniturii necesare mon
tării vaporizatorului la grupurile nr. 
4 și nr. 5 Rovinari. iar la grupul 
nr. 3 Turceni. la care furnitura .este 
asigurată. în cauză sînt ritmul insu
ficient in care se execută lucrările 
de montaj, precum si numărul re
dus de personal. Pentru recuperarea 
întiirzierilor fată de termenele pre
văzute in programul acrobat se im
pune ca întreprinderea „Republica" 
București să livreze în oel mai scurt 
timp întreaga cantitate de țevi, in
clusiv țevile din otel aliat pentru 
supraîncălzitoare. iar întreprinderea 
„Vulcan" să confecționeze si să li
vreze neintîrziat întreaga furnitură 
pentru montarea sistemelor de pre
siune ale cazanelor. în același timp. 
Trustul de antrepriză generală „E- 
nergomontaj", care montează furni
tura. are datoria să conoentreze for
ță de muncă și să-si realizeze do
tarea cu mijloace de mecanizare su
ficiente pentru a imprima un ritm 
corespunzător lucrărilor. Deoarece 
pe parcursul execuției acestor mo
dernizări anar permanent probleme 
noi. deosebite, pentru a căror rezol
vare sint necesare soluții elaborate 
operativ, la fata locului, se impune 
ca specialiștii de la I.C.S.I.T.E.E, si 
I.S.lț.E.. care au întocmit si pus la 
dispoziție documentația tehnică de 
execuție, să acționeze în mod co
respunzător. acordind asistenta teh
nică necesară. In legătură cu acest 
aspect se poate spune că In unele 
cazuri s-a intervenit cu încetineală.

— Care este ritmul reparațiilor la 
celelalte centrale ?

— La termocentralele Mintia. Pa- 
roșeni, Doicești, Oradea, și Ișainița, 
modernizările la instalațiile de mă
cinare si ardere a cărbunelui se e-

COMPLETAȚI STOCURILE DE CĂRBUNE!

Potrivit situației existente la 25 august, in termocentrale mai este
nevoie de următoarele cantități :

Ișainița 300 000 tone
Mintia-Deva 242 000 tone
Turceni 180 000 tone
Drobeta-Turnu Severin 172 000 tone
Doicești 80 000 tone
Oradea 48 000 tone
Rovinari 34 000 tone
Calafat 23 000 tone
Comănești 9 000 tone
Giurgiu 7 000 tone

mișcării vagoanelor speciale pentru 
transportul cărbunelui la data de 
25 august a.c. : vagoane la descărcat 
in termocentrale — 1 066 ■ vagoane 
in drum de la mine spre termocen
trale — 1 235 ; vagoane goale la în
cărcat in mine și vagoane goale 
aflate în drum de la termocentrale 
spre mine — 1 957. în total sint 
4 258 de vagoane. Restul pină la 
6 000 ? în această privință așteptăm 
un răspuns ferm din partea Depar
tamentului căilor ferate.

Cine descarcă greu va
gonul se „încarcă" cu... lo
cații. cuvine semnalat și fap
tul că, adesea, descărcarea vagoa
nelor la termocentrale, îndeosebi la 
Ișainița și Turceni. se face incă cu 
dificultate, imobilizîndu-se numeroa
se vagoane din parcul și așa redus. 
Trebuie să accentuăm faptul că 
adeseori se ajunge ca o navetă să 
stea la descărcat chiar mai mult de 
20 de ore, în loc de 4—6 ore. Oare 
s-ar mai manifesta neglijentă la 
descărcarea vagoanelor dacă cei care 
răspund de această activitate ar fi 
puși să suporte ei înșiși, in spiritul 
legii, sumele plătite de termocen

Tată numai citeva din problemele deosebit de importante în le
gătură cu asigurarea stocurilor de cărbune la termocentrale pe care 
lc aducem in discuție. Este n’eoesar să se știe că. deosebit de cerința 
creșterii stocurilor, termocentralele consumă zilnic zeci de mii de 
tone de cărbune, cărbune din care — așa cum arătam — o bună 
parte se află deocamdată la gurile minelor. Esențial este deci ca Mi
nisterul Transporturilor și Telecomunicațiilor să ia cu cea mai mare 
operativitate toate măsurile pentru a pune Ia punct circulația navetelor 
de cărbune, urmărindu-se cu strictețe ce se întâmplă cu fiecare vagon, 
cu fiecare Jgarnitură de tren in parte, pentru ca drumul de la mină 
la termocentrală să fie cit mai scurt și cit mai eficient. După cum. im
portante răspunderi revin și beneficiarilor, care trebuie să asigure des
cărcarea in timp cit mai scurt a navetelor de tren. Vom reveni !

Petre CRISTEA

din nou, restanțe
xecută in conformitate cu graficele 
aprobate. Cu toate acestea, sînt ne
cesare măsuri urgente pentru a re
cupera unele întirzieri la moderni
zarea cazanului nr. 2 de 230 tone 
abur pe oră de la termocentrala Pa- 
roseni. la care nu au fost asigura
te de. către întreprinderea „Repu
blica" țevile din oțel aliat pentru 
confecționarea si montarea suprain- 
călzitorului. precum și la moderniza
rea cazanului nr. 5 de 370 tone abur 
pe oră de la termocentrala Ișainița. 
unde se lucrează in ritm nesatisfă
cător la montarea morilor de căr
bune modernizate de către întreprin
derea antrepriză de montaj, re
parații cazane si turbine.

— Revine mereu in discuție pro
blema asigurării bazei tehnico-mate- 
riale necesare reparațiilor.

— Este si firesc, intrucit este pri
ma condiție pentru realizarea la ter
men a reparațiilor si modernizărilor 
planificate. As vrea să fiu cit mai 
concret. Astfel, la întreprinderea 
„Republica", in semestrul I s-au în
registrat restante de 428 tone țevi, 
iar in luna iulie din această canti
tate s-au recuperat numai 38,3 tone. 
Această situație nesatisfăcătoare a 
determinat neexecutarea sau amina- 
rea unor reparații la termocentralele 
Ișainița, Mintia, Paroșeni. Bucu
rești, Brazi, Pitești și Iași. Avem și 
alte situații. întreprinderea „Vul
can" nu a acceptat pină acum co
manda termocentralei Ișainița pentru 
fasonarea conductelor de abur viu 
asigurate din import de peste un an 
și care sint necesare pentru a fi 
montate la grupul nr. 7 de 315 MW 
In locul celor existente, care au de
pășit durata de funcționare nor
mală și nu mai prezintă siguranță 
in funcționare. Ne confruntăm nu 
numai cu probleme cantitative, ci și 
cu aspecte calitative. De pildă, În
treprinderea „Izolatorul" București 
nu a reușit să livreze șnur de azbest 
de calitate corespunzătoare, din 
care cauză, după folosirea celui pus 
la dispoziție de această unitate, se 
produc neetanșeltăți la armături și 

trale sub formă de locații ? Cu titlu 
de exemplu, in prima jumătate a 
acestui an. termocentrala din Giur
giu a plătit locații in valoare de 
aproape patru milioane lei. O si
tuație cu totul specială este în 
bazinul carbonifer Horezu. Vestea 
dării în circulație a căii ferate 
Băbeni-Berbești-Alunu i-a bucu
rat în mod deosebit atît pe mine
rii de aici, cit și pe beneficiarii căr
bunelui, întrucr» se creau condițiile 
pentru creșterea ritmului de expe
diere a cărbunelui extras. Iată insă 
că acum aflăm că zilnic, circulația 
pe tronsonul aminitit se închide 
timp de 7—8 qre pentru... lucrări de 
fefacfie și consolidări de tunele. 
Cum este posibil ca o linie nouă să 
intre atît de repede in reparații ? 
Cert este că, din această cauză, in 
curind stocul de cărbune de la mina 
HoreZu va ajunge la un milion de 
tone. Ce este de făcut? Pentru că în 
nici un caz nu poate fi pusă pro
blema încetinirii sau chiar a opririi 
ritmului extracției, singura soluție 
constă in asigurarea neîntirziată a 
tuturor condițiilor pentru buna cir
culație pe acest tronson. Dar asupra 
problemei transportului cărbunelui 
de la Horezu vom reveni.

la presetupele pompelor de alimen
tare. La rindul ei, întreprinderea 
de mașini grele București, care furni
zează piese de schimb și subansam- 
ble pentru grupurile de 330 MW, soli- 
cită derogări de la prevederile din 
caietele de sarcini. în special pentru 
cartușele pompelor de alimentare. 
Si lista acestor exemple nedorite ar 
putea continua.

— In fața unor astfel de situații, ce 
ați întreprins pentru a nu afecta cu 
nimic nivelul calitativ al lucrărilor 
de reparații, care condiționează în 
mod hotăritor exploatarea la capaci
tate a agregatelor energetice ?

— în ceea ce privește realizarea 
lucrărilor la un nivel de calitate 
corespunzător, menționez că in 
toate centralele electrice se aplică 
în acest sens ordinele și disDozițiile 
conducerii Ministerului Energiei 
Electrice privind controlul calității 
reparațiilor pe faze Și recepția finală 
a lucrărilor executate. Cu toate aces
tea. deși s-au obținut bune rezultate 
la centralele Ișainița. Brăila. Mintia, 
Iași, Galați, Porțile de Fier ș.a„ la 
turbinele nr. 1 și 2 de 50 MW de 
la termocentrala Govora s-au pro
dus deficiente importante după pu
nerea in funcțiune și au fost ne
cesare opriri de durată pentru re
medieri. Pentru executarea repara
țiilor la un bun nivel de calitate 
s-au luat măsuri ca. in fiecare cen
trală, pe platformele de reparații să 
fie asigurată o asistență tehnică per
manentă în toate schimburile. Din 
analiza acestei perioade rezultă că 
nivelul calitativ al reparațiilor a 
crescut și că în acest mod s-a mărit 
corespunzător durata de funcționare 
continuă a grupurilor între două re
parații succesive. Avem certe posi
bilități de îmbunătățire a activității 
de reparații. Va trebui să eliminăm 
hotărît neajunsurile care se manifes
tă și. .printr-o mobilizare exemplară, 
să realizăm integral sarcinile stabi
lite. astfel îneît centralele electrice 
să funcționeze la capacitatea plani
ficată.

Ion LAZAR

O tradițională manifestare 
a muzicii ușoare românești
Ieri seară, la Teatrul de vară din 

Mamaia a sunat gongul inaugural 
pentru Concursul de creație și in
terpretare de muzică ușoară româ
nească — ediția 1987. manifestare 
desfășurată sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României" și 
organizată de către Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. Uniu
nea compozitorilor și muzicologilor, 
Radioteleviziunea română și Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Constanța. O săr
bătoare a muzicii ușoare româ
nești pregătită din primăvară cu 
seriozitate, pentru care s-au primit 
180 compoziții, la secția de inter
pretare prezentindu-se 160 de can
didați. Un start semnificativ din 
care, după riguroase selecții, s-au 
reținut 33 piese de muzică ușoară, 
iar in concursul de interpretare — 
28 tinere speranțe. Și nu numai 
atît : pentru interpret! -s-au orga
nizat cursuri de pregătire in ca
drul Centrului special de perfec
ționare a cadrelor (coordonator Ze- 
novia Niculescu), s-a asigurat co
laborarea cu cadre didactice de la 
Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“. Institutul de artă teatrală și 
cinematografică, cu maeștri core
grafi, apoi concerte in compania 
orchestrei Teatrului „Fantasio", di
rijată de compozitorul Aurel Ma- 
nolache. in stațiunile Litoralului.

Cu alte cuvinte, un teren bine 
pregătit pentru această competiție 
a cântecului, la care sint prezențl 
compozitori din toate generațiile, 
vedete ale muzicii ușoare româ
nești și care va fi urmărită de 
aproximativ 7 000 de spectatori. Un
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cinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 august, ora 21 — 30 au
gust, ora 21. în țară : Vremea va ti 
caldă în prima parte a intervalului, 
îndeosebi in sudul țării, apoi va intra 
într-u.n proces de răcire începînd din 
nord, iar cerul va fi variabil, mai mult

ACTUALITATEA SPORTOVĂ
FOTBAL : Punctaj maxim — numai Steaua, Dinamo 

și F.C. Argeș
După două etape ale noului cam

pionat, numai Steaua. Dinamo Bucu
rești și F.C. Argeș au reușit să în
trunească punctajul maxim. La Ga
lați. Steaua a invins la limită pe 
Oțelul, cu 2—1 (1—1). după o parti
dă aprigă, in care gazdele au dat o 
replică foarte bună echipei cam
pioane. Golul victoriei (min. 52) a 
fost marcat de Hagî, din unghi difi
cil, după o cursă de aproape 40 me
tri, adică un gol......ă la Hagi"! Li
nia de fundași a echipei naționale — 
Iovan, Belodedlci, Bumbescu si Un- 
gureanu — s-a văzut nevoită să facă 
apel la puterea si clasa ei tehnică 
pentru a zăgăzui impetuoasele 
atacuri adverse, cu prilejul cărora 
s-a remarcat desigur experimenta
tul Antohi, dar și Drăgoi. proaspăt 
promovat din divizia B, și foarte ti- 
nărul Măstăcan, născut în anul 1970. 
unul dintre cei mai tineri jucători 
din divizia A. alături de Stănici 
(Sportul studențesc). O victorie „in 
deplasare" a obținut și Dinamo 
București, 2—1 (1—0) cu F.C.M. Bra
șov. meci in care au evoluat, in for
mația bucureșteană talentații fotba
liști tineri — Lupescu, fiul fostului 
internațional , rapidist, și atacantul 
țlăducioiu, un fel de Dumltrache in
tr-o nouă reușită ediție. Desigur, 
greul partidei l-au dus tot jucătorii 
cu multă experiență — Moraru. Red- 
nic, Andone, Cămătaru și ceilalți co
legi ai lor. Autorii golurilor : Varga 
și Rednic. Un joc spectacol la Pi
tești, F.C. Argeș — S.C. Bacău 4—2 
(2—1), în care localnicii se arată 
bine pregătiți la acest înoeput de 
campionat.

Rezultatul cel mal uimitor al eta
pei de ieri s-a văzut la București, 
unde Sportul studențesc și C.S.M, 

numeros public, deci, care și asea
ră a ascultat cele 18 prime audiții 
(cea dinții zi din concursul de 
creație), care a aplaudat — cum 
remarca și muzicologul Nicolae 
Câlinoiu, președintele celor două 
jurii — acele versuri și compoziții 
închinate dragostei, tinereții, oame
nilor mării, pămintului românesc... 
Melomani care în finalurile serilor 
de concurs vor audia recitalurile 
unor cunoscuți soliști (Corina Chi- 
riac, Mirabela Dauer, Mihai Con
stantinescu, Adrian Daminescu, 
Ștefan Hrușcă, Vasile Șeicaru, Eva 
Kiss etc.), microrecitalurile celor 
care au cucerit la ediția trecută 
importante premii (Loredana Gro
za. Daniela Nfcol, Doru Sterian), 
care vor aprecia în general acest 
sugestiv și concludent tablou al 
creației și interpretării in muzica 
ușoară românească. Este o mani
festare de prestigiu care, așa cum 
spuneam. înseamnă in primul 
rind o pledoarie pentru tinerețe, 
pentru calitate, pentru adevăr, 
reacția publicului fiind clară. S-au 
reconfirmat talente (soliștii Elena 
Cirstea. Denise Roman, Dana Bart- 
zer, Gabriel Cotabiță, compozito
rii Octav Firulescu, Dan Creimer- 
man, Viorel Gavrilă, Alexandru 
Simu etc.), s-au apreciat participa
rea formațiilor instrumentale Ionel 
Tudor, Alexandru Wilmani. pre
zentarea sobră, alertă a lui Octa
vian Ursulescu. de fapt ritmul, di
namica intregii manifestări care 
stau sub semnul talentului, al in
spirației.

Smaranda OTEANU

educației politice și culturii so
cialiste • La înalta școală a spi
ritului revoluționar. Reportaj

20.50 Lăureați ai Festivalului național 
,,Cîntarea României44 (color). 
Spectacol cu public realizat în 
Studioul de concerte al Radiote- 
leviziunli

21,10 Mari actori, mari regizori : Cor
nel Coman

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

noros la începutul intervalului în nord- 
vestul țării, apoi in jumătatea de nord. 
Vor cădea ploi locale sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice 
și izolat de grindină la început în 
nord-vestul țării, apoi în jumătatea de 
nord. în rest, ploi izolate. Vîntul va 
prezenta unele intensificări în a doua 
parte a intervalului în estul țării, din 
sector nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
mai coborite in ultima noapte în nord- 
vestul și centrul țării, iar maximele 
între 25 și 35 de grade în primele zile, 
apoi între 20 și 30 de grade.

Suceava au jucat un meci egal, 2—3 
(1—1), Se pare că noua pereche de 
inaintași centrali a bucureștenilor, 
Răducanu — Țirlea, n-a intrat incă 
in ritm, astfel că vigurosul mijlocaș 
Coraș și-a asumat sarcina de a 
înscrie ambele puncte. în replică, a 
marcat de două ori pentru suceveni 
atacantul Cașuba, jucător rivnit ani 
la rind de multe echipe divizionare 
A. dar care și-a făcut debutul in 
prima categorie tot cu formația șa. 
C.S.M. Suceava. Cealaltă formație 
bucureșteană, Victoria, s-a impus la 
limită in fața echipei A.S.A., 2—1 
(1—0), prin golurile a doi jucători 
noi in această echipă, Vaișcovici (din 
11 m) și Henzel. La Moreni. Flacăra a 
întrecut cu 2—0 (1—0) pe Universita
tea Craiova, și aceasta — o forma
ție remaniată ■ considerabil. Din 
etapa de ieri, să mai notăm că. la 
Slatina, F.C. Olt a întrecut pe Ra
pid cu 2—0 (1—0), partidă în care 
s-a distins iarăși halful Marian Po
pescu ; la Hunedoara, Corvinul — 
Politehnica Timișoara 2—1 (0—0),
deși presiunea gazdelor merita un 
scor mai marș ;.la Ploiești. Petrolul 
— Universitatea Cluj-Napoca 3—0 
(2—0), adică scorul etapei, partidă in 
care Mocanu a marcat două goluri, 
unul de la vreo 30 metri.

în clasament, după două etape, 
Dinamo, Steaua șl F.C. Argeș dețin 
cite patru puncte, Iar C.S.M. Sucea
va, Victoria și Flacăra sint neînvin
se — cu cite trei puncte. A.S.A. și 
F.C.M. Brașov n-au ciștigat încă nici 
un punct.

Etapa viitoare este programată la 
8 septembrie, avfnd In vedetă meciul 
Dinamo — Sportul studențesc.

Valerlu MI RONES CU
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționala a țării dumneavoastră, 
am plăcerea ca, în numele Partidului Unit al Independenței Națio
nale, al guvernului și poporului zambian, precum șl în numele 
meu personal, să vă adresez dumneavoastră, partidului, guver
nului și poporului român sincere felicitări șl cele mai bune urări.

Noi, în Zambia, dăm o înaltă apreciere relațiilor cordiale, frățești 
statornicite între țările și popoarele noastre și dorim ca acestea 
să se dezvolte tot mai mult în viitor, in toate domeniile, în interes 
reciproc.

Exprimăm înalta admirație pentru progresele obținute de țara 
dumneavoastră în domeniul economiei și tehnologiei, precum și 
pentru contribuția dumneavoastră la pacea și dezvoltarea întregii 
omeniri.

Avind speranța că in perioada următoare umanitatea va 
cunoaște efectiv binefaoerile păcii, vă rog să primiți cele mai bune 
urări de sănătate personală, de prosperitate pentru tara 
dumneavoastră.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră prietene, 
îmi face o deosebită plăcere să vă transmit, in numele meu per
sonal și în numele poporului din Marea Jamahirie Arabă Libiana 
Populară Socialistă, cele mai sincere felicitări și cele mai bune 
urări, dorindu-vă multă sănătate și fericire, iar poporului ‘ român 
prieten progres și înflorire.

Colonel MOAMMER AL KADHAFI

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al Zilei naționale a României, poporul și Gu
vernul Republicii Sudan mi se alătură pentru a vă adresa dum
neavoastră și poporului român prieten cele mai calde felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că vom depune toate 
eforturile pentru a întări și dezvolta și pe mai departe relațiile de 
prietenie și cooperare statornicite între țările noastre, spre binele 
și în interesul celor două popoare.

Vă rog să primiți asigurarea sincerei noastre consideratluni.

AHMED AL-MIRGHANI
Președintele Consiliului de Stat 

qI Republicii Sudan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In această zi de aniversare a Zilei naționale a frumoasei și 

marii dumneavoastră țări, poporul togolez, partidul său de Uniune 
Națională — Adunarea Poporului Togolez și guvernul togolez mi se 
alătură pentru a adresa Excelenței Voastre cele mai vii și călduroa- 
șe felicitări.

Ne exprimăm satisfacția pentru calitatea relațiilor de prietenie si 
de cooperare care există în mod atît de fericit între țările noastre 
și formulăm urarea ca acestea să se intensifice și să se întărească 
tot mai mult în interesul popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările considera- 
țiunii celei mai înalte.

GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Partidului 

Adunarea Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului 
României felicitările mele.

Vă urez succes în activitatea dumneavoastră, iar poporului ro
mân prosperitate și fericire.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dorim ca, în numele poporului, partidului și Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Yemen, să vă adresăm calde felicitări 
tovărășești cu prilejul aniversării Zilei eliberării țării dumneavoas
tră — sărbătoare scumpă tuturor popoarelor care luptă pentru in
dependență și progres.

Folosim aceșt prilej pentru a vă adresa urările noastre tovără
șești de sănătate și fericire personală, pentru prosperitatea po
porului român prieten și dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre.

ALI SALEM AL-BEIDA
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Temenit

HEIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului al Republicii 

Democrate Populare Yemen

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi, la 23 August, a Zilei naționale a Româ
niei, guvernul și, poporul Republicii Malawi mi se alătură cu bucu
rie in a vă adresa, dumneavoastră, guvernului și poporului român 
felicitările noastre sincere și cele mai bune urări,

îmi exprim speranța că relațiile cordiale statornicite în mod 
atît de fericit între țările noastre se vor întări tot mai mult in 
viitor in folosul celor două popoare.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate și fericire personală, 
Iar poporului român pace și prosperitate continuă.

H. KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a revoluției care a adus po
porului român libertatea, independența și socialismul, vă rog să 
primiți, tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai călduros salut fră
țesc, împreună cu cele mai bune urări pentru viitorul fericit al po
porului Republicii Socialiste România.

REMY GIACOMINI
Președintele Partidului Socialist Sanmarinez

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului șl poporului indonezian șl al meu per
sonal, îmi face plăcere să vă adresez calde felicitări cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperarea reciproc avantajoasă 
dintre țările noastre să continue să se dezvolte în anii ce vin.

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

' SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, ne face plăcere ca. în numele Comite
tului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganis
tan. al Consiliului Revoluționar și al poporului Republicii Demo
cratice Afganistan, să adresăm Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, guvernului și poporului frate român cele mai 
cordiale felicitări și cele mai bune urări.

Ne exprimăm deplina convingere că relațiile existente Intre 
partidele și guvernele noastre, care corespund intereselor popoare
lor celor două țări, se vor extinde și dezvolta în viitor în folosul 
păcii și securității internaționale.

NAJIBULLAH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic 
al Poporului din Afganistan

HAJI MOHAMMAD TSAMKANI
Președinte interimar

al Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, doresc să transmit 
Excelenței Voastre, în numele poporului thailandez și al meu per
sonal, sincerele noastre felicitări și oele mal bune urări de sănă
tate și fericire pentru dumneavoastră, precum și pentru bunăstarea 
și prosperitatea României și a poporului român.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele. Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, am Înalta onoare 
de a, vă prezenta felicitările mele cordiale.

Adresez urări călduroase pentru prosperitatea permanentă a 
poporului român și pentru fericirea dun\neavoastră personală.

Reînnoiesc Excelenței Voastre dovada distinsei mele conside- 
rațiuni.

LEON FEBRES CORDERO
4 Președintele constituțional

al Republicii Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La aniversarea Zilei eliberării României, în numele poporului 
și guvernului panamez, precum și al meu personal, doresc să vă 
transmit cele mai cordiale felicitări.

ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi , oferă 
plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului mauritanian, 
al Comitetului Militar, de Salvare Națională și al guvernului, pre
cum și în numele meu personal cele mai calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența 
Voastră, de progres și prosperitate poporului și guvernului Româ
niei prietene.

Cu cea mal înaltă considerație,

Colonel
MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA

Președintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, 

Șef al statului 
Republica Islamică Mauritania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, poporul și 
Guvernul Statului Qatar mi se alătură în a vă adresa dumnea
voastră, poporului și Guvernului Republicii Socialiste România sin
cere felicitări.

Vă rog să primiți urările mele de multă sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres continuu pentru poporul român.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Republicii Seychelles mi se alătură cu multă 
plăcere pentru a vă transmite dumneavoastră, poporului și guver
nului României cele mai călduroase felicitări cu ocazia Zilei na
ționale a țării dumneavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație.
FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Seychelles

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei eliberării țării 
dumneavoastră, vă rog să primiți, în numele guvernului, poporului 
chilian și al meu personal, cele mai cordiale felicitări.

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General căpitan 

Președintele Republicii Chile

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România. îmi face deosebită plăcere să vă adresez sincere felici
tări și cele mai bune urări de sănătate, de bunăstare și progres 
pentru poporul român.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale, doresc să exprim, în nu
mele poporului italian, cele mai călduroase și sincere felicitări pen
tru viitorul prosper al poporului român. Doresc, de asemenea, să 
exprim sincere urări pentru fericirea personală a Excelenței 
Voastre.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră am 
deosebita plăcere de a vă adresa sincere și vii felicitări.

în aceste momente solemne, doresc să vă asigur de voința mea 
constantă de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de. 
prietenie și cooperare care unesc țările noastre, pentru triumful 
revoluției socialiste șl întărirea internaționalismului proletar.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, urările mele fierbinți 
pentru fericirea și sănătatea dumneavoastră și pentru prosperitatea 
poporului român.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație.

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

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

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

'Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc 
să transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, 
pentru prosperitatea poporului român.

CARL XVI GUSTAF
Regele Suediei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a eliberării României, 
adresez Excelenței Voastre și poporului român cele mai bune urări 
de fericire și prosperitate.

OLAV V
Regele Norvegiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și drag prieten.
Ca o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite 

între țările noastre, precum și a hotărârii noastre comune de a le 
consolida tot mai mult, îmi este deosebit de plăcut să adresez Ex
celenței Voastre cu prilejul zilei de 23 August — Ziua aniversării 
eliberării marii și frumoasei dumneavoastră țări — cele mai vii 
și călduroase felicitări.

Sînt convins că țările noastre își vor uni și în viitor efor
turile lor în favoarea păcii și instaurării unei noi ordini economice 
internaționale mai juste și mai echitabile.

Reînnoindu-vă urările fierbinți de sănătate, de fericire și de 
viață lungă, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările celei 
mai înalte și prietenești considerații.

General de armată
ANDRE KOLINGBA

Președintele Republicii Centrafricane, 
Șef al statului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
îmi este plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări cu pri

lejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, 23 August.
Exprim cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 

personală și prosperitatea poporului român, precum și dorința de 
întărire continuă a excelentelor relații de prietenie și cooperare 
care există în mod atît de fericit între țările noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările considerației 
mele celei mai înalte.

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a Zilei naționale a Româ

niei, vă rog să primiți felicitările mele cele mai sincere și cele 
mai bune urări de progres, bunăstare șl prosperitate pentru po
porul prieten al României.

Păstrez cele mai frumoase amintiri din timpul vizitei mele Ia 
București de anul trecut și convorbirilor foarte interesante pe care 
le-am avut.

Dorindu-vă, domnule președinte, fericire și sănătate perso
nală, rămin

Al dumneavoastră sincer, ■

CONSTANTIN MITSOTAKIS
Președintele

Partidului Noua Democrație — Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 43-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, îmi este deose
bit de plăcut să vă adresez, in numele Uniunii Naționale a Forțe
lor Populare și al meu personal, urările cele mai sincere de deplin 
succes in activitatea pe care o desfășurați in fruntea marelui 
popor român muncitor și, împreună cu acesta, in opera de edificare 
a socialismului.

Exprim încrederea neclintită în necesitatea întăririi relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre popoarele și partidele noastre, care 
împărtășesc deopotrivă aceleași idealuri de pace în lume, de liber
tate, dreptate și cooperare între toate popoarele, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general al Uniunii Naționale 

a Forțelor Populare din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialists 
România, am plăcerea de a vă adresa cele mai calde felicitări 
dumneavoastră și Guvernului Republicii Socialiste România din 
partea mea și a Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei.

Vă transmit, totodată, cele mai bune urări de sănătate persona
lă, de progres pentru poporul țării dumneavoastră.

HUSSEIN I.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumnea
voastră pentru a vă adresa, în numele poporului și Guvernului 
Regatului Arabiei Saudite, precum și al meu personal, cele mai 
bune urări da sănătate. Iar poporului român prieten progres 
continuu.

FAHD BIN ABDUL AZIZ AL-SAUD

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a României îmi oferă fericitul pri
lej de a Vă adresa dumneavoastră și poporului român prieten, in 
numele guvernului, al poporului ruandez Unit în cadrul Mișcării 
Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare și al meu personal, cele 
mai vii și calde felicitări.

Cu acest prilej reînnoiesc dorința fierbinte ca excelentele relații 
de prietenie care unesc Republica Socialistă România și Republica 
Ruandeză să se întărească și să se dezvolte și mai mult prlntr-o 
cooperare activă, în folosul popoarelor noastre.

Folosesc aoeastă plăcută ocazie pentru a vă reînnoi dumnea
voastră și poporului român prieten cele mai bune urări de fericire 
și de prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație.

General-maior JUVENAL HABYARIMANA
Președintele Republicii Ruandeze, 

Președinte fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu ocazia Zilei naționale, Partidul Socialist din Cipru — EDEK, 

vă adresează dumneavoastră cele mai călduroase felicitări șl 
urează poporului român prieten succese și progrese tot mai mari.

Cu convingerea că relațiile prietenești, care leagă popoarele și 
partidele noastre, constituie o bază solidă pentru promovarea în 
continuare a relațiilor frățești existente, vă urăm, încă o dată, 
oele mai mari succese.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Sdcialist 

din Cipru — EDEK

TAKIS NADJIDEMETRIOU
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi de către poporul român a Zilei sale na
ționale, vă adresez urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului român prieten progres continuu și bunăstare.

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandant Suprem al Forțelor Armate, 
Secretar general 

al Congresului General al Poporului

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 43-a aniversări a Zilei eliberării României 

de sub jugul fascist, avem plăcerea de a vă transmite dumnea- 
voastră și prin dumneavoastră poporului român cele mai cordiale salutari tovărășești.

Victoria istorică a eroicei armate sovietice, care a distrus ma
șina de război hitleristă, dezrădăcinînd hoardele fasciste, a permis 
succesul insurecției curajoase a poporului român, sub conducerea 
partidului dumneavoastră, a condus la eliberarea României, a des
chis o nouă pagină în analele poporului român și a pavat calea spre socialism.

jUa conducerea partidului dumneavoastră, poporul român a do- 
bindit importante realizări în toate domeniile construcției socia
liste și in lupta pentru pace.

Vă dorim succes în continuare, în eforturile dumneavoastră 
pentru consolidarea socialismului în țara dumneavoastră în in
teresul poporului român și al cauzei generale a păcii.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST AL ISRAELULUI

Secretar general
MEIR VILNER

Secretar
GEORGE TOUBI

Șeful departamentului relații internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a 43-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare so- 

cială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele meu și al Parti
dului Baas Arab Socialist din Liban, cele mai calde felicitări, îm
preună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate poporului român prieten.

Partidul Baas Arab Socialist din Liban, care urmărește cu cel 
mai mare interes și cu sinceră bucurie succesele epocale obținute 
de către poporul român in toate domeniile, in special în perioada 
de cind dumneavoastră ați fost ales la conducerea partidului și 
statului român, împărtășește sentimentul că această aniversare, 
care se desfășoară sub semnul pregătirii Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, dobîndește semnificații deosebite în 
viața partidului dumneavoastră și a întregii societăți socialiste ro
mânești.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere politicii interne șl ex
terne a României, inițiativelor dumneavoastră pentru soluționarea 
marilor probleme ce confruntă omenirea și, în mod deosebit, efor
turilor desfășurate pentru instaurarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu, pentru reglementarea pașnică și democratică 
a crizei libaneze.

Avînd convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
partidele șl popoarele noastre se vor dezvolta și consolida conti
nuu, folosim această ocazie pentru a vă exprima, dumneavoastră, 
partidului și poporului român, cele mai sincere urări de succes 
deplin in realizarea obiectivelor de dezvoltare și progres stabi
lite de către Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

ASSEM KANSOU
Secretar general

al Partidului Baas Arab Socialist din Liban
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MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI
Conferința internațională privind relația

NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
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Semnificațiile deosebite ale actuliil istoric 
care a deschis calea unor profunde prefaceri 
6ociale in viața poporului nostru, succesele remarcabile obținute in 
anii construcției socialiste, mai cu seamă in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind în fruntea 
partidului și 6tatulul se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. sînt reafir
mate cu prilejul manifestărilor consacrate marii sărbători naționale a 
României ce continuă să aibă loc in diverse țări ale lumii. Sînt rele
vate. de asemenea, inițiativele și acțiunile tării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu ipentru dezarmare nucleară în primul rînd, pentru 
conlucrarea popoarelor în edificarea 
pașnioe.

de La 23 August 1944, 
politice, economioe și

unei noi ordini Internaționale

cuprinzlnd, la 
din gindirea 
președintelui

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
României, in orașul sovietic Do- 
nețk, din bazinul carbonifer Don
bass. a avut loc o adunare festivă 
a reprezentanților oamenilor mun
cii. la care au participat membri ai 
comitetelor regional și orășenesc de 
partid, alte persoane oficiale. In 
alocuțiunile, rostite cu acest prilej 
au fost relevate însemnătatea isto
rică a actului revoluționar de la 23 
August 1944, relațiile de prietenie și 
colaborare statornicite intre Româ
nia. și U.R.S.S., impulsurile date 
dezvoltării acestora de intîlnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

In cadrul acelorași manifestări, la 
clubul minerilor a. avut loc un 
concurs cu tema „Cine cunoaște 
mai bine România", iar la muzeul 
minei „Kuibișev" a fost deschisă o 
expoziție consacrată țării noastre.

La Moscova, in sala de expoziții 
a Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S., a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură cuprinzind lu
crări ale cunoscutului pictor român 
Sabin Bălașa. La festivitate erau 
prezenți Oleg Butkevici, secretarul 
conducerii Uniunii artiștilor plas
tici din U.R.S.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor instituții culturale, oameni de 
artă și cultură, ziariști, un numeros 
public.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — In 
cadrul acțiunilor consacrate marcă
rii în Republica Populară Polonă a 
marii sărbători naționale a po
porului român, in sala de festivi
tăți a Comitetului Voievodal Var
șovia al P.M.U.P. a fost organizată 
o adunare festivă. Au fost evocate 
marile realizări dobindite de po
porul român in făurirea noii orin- 
duiri sociale, succesele mărețe ob
ținute in perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R., de 
cind in fruntea Partidului Comunist 
Român și statului nostru se afli 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost relevate relațiile tradiționale 
de prietenie româno-polone, rolul 
hotăritor al întilnirilor dintre to
varășul 
general 
Român, 
cialiste
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
in impulsionarea raporturilor de co
laborare pe multiple planuri.

A fost prezentat filmul „Româ
nia, țară in plină dezvoltare".

Nicolae Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist

președintele Republicii So- 
Romănia, și tovarășul

HAVANA 26 (Agerpres). — în 
orașul cubanez Bayamo, provincia

Granma. a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 
versărt a marii sărbători 
a poporului român. Au 
A. Gonzales, secretar al.
tului Provincial al P.C.C.. R. Gor
ees. vicepreședinte al Consiliului 
Municipal al Puterii. Populare, re
prezentanți ai Institutului cubanez 
de prietenie cu alte popoare și ai 
filialei locale, directorul bazei ae
riene pentru agricultură din Ba
yamo.

Jose Hilario Rodriguez. membru 
al Comitetului Executiv Provincial 
al Puterii Populare, a reliefat, in 
cuvîntul său, lupta armatei româ
ne pentru eliberarea teritoriului 
național de sub ocupația fascistă, 
precum și a Ungariei și Cehoslova
ciei, politica țării noastre de pace 
și colaborare cu toate popoarele, 
realizările de seamă ale poporului 
nostru in edificarea unei patrii so
cialiste. r

In sălile muzeului de artă din 
același oraș a fost inaugurată ex
poziția de fotografii „România ’87". 
Cu prilejul vernisajului s-a relevat 
faptul că exponatele înfățișează 
realizări și creații ale poporului 
român din cursul istoriei sale bi
milenare și. îndeosebi, din perioada 
ultimilor 22 de ani, marcată de 
profunde prefaceri revoluționare și 
succese fără precedent in toate do
meniile de activitate.

Au participat reprezentanți al 
organelor locale de partid și de 
stat, ai Institutului cubanez de 
prietenie cu alte popoare, un nu
meros public.

VIENA 26 (Agerpres). — La 
Viena, cu prilejul unei adunări fes
tive consacrate marii sărbători na
ționale a poporului român, s-au 
evidențiat semnificațiile majore ale 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă șt antiimpe
rialistă din August 1944 pentru 
destinele României, marile realizări 
obținute de poporul român in anii 
construcției socialiste. In perioada 
ce a trecut de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cind in fruntea 
partidului și a statului se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — s-a 
relevat — România s-a dezvoltat 
continuu, a ajuns o țară înfloritoa
re, cu mari realizări in toate do
meniile. Au fost subliniate, de ase
menea, politica externă promovată 
de țara noastră in vederea realizării 
păcii și înțelegerii intre tpate na
țiunile lumii.

în cuvîntul său, Hermann Reis- 
chitz, secretarul Asociației de prie
tenie Austria—România, după ce 
a subliniat semnificația zilei de 23 
August in istoria poporului român, 
a evidențiat bunele relațji existente 
intre cele două țări și popoare. 
Cu acest prilej, au fost inaugurate

43-a ani- 
naționale 
participat

Comit.e-

o expoziție de carte, 
loc de frunte, opere 
social-politică a 
Nicolae Ceaușescu, și o expoziție 
de fotografii oglindind realizări din 
anii „Epocii Ceaușescu". A urmat 
un program artistic, in cadrul că
ruia au fost interpretate lucrări ca
merale ale unor compozitori clasici 
români.

La. manifestare au participat re
prezentanți ai Ministerului' Afaceri
lor Externe al Austriei, alte oficia
lități, un foarte numeros public.

RABAT 26 (Agerpres). — în ca
pitala Marocului, sub egida Centru
lui marocan al cinematografiei, a 
avut loc o gală a filmului româ
nesc. A fost inaugurată, totodată, 
o expoziție de fotografii ilustrind 
realizările țării noastre in domeni
ile artistic, cultural, al creșterii 
gradului de progres și civilizație al 
întregului popor. Au participat re
prezentanți ai Ministerului Infor
mațiilor și ai Ministerului Afaceri
lor Culturale, alte oficialități maro
cane. șefi 
acreditați 
ale vieții ....... ...
numeros public. In luările de cu- 
vint a fost relevată semnificația 
evenimentului sărbătorit.

Totodată, 
deschisă 
imagini", 
prefaceri 
le-a cunoscut țara noastră in anii 
edificării societății socialiste. îndeo
sebi in perioada de cind in fruntea 
partidului și a tării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.

ai misiunilor diplomatice 
la Rabat, personalități 
culturale șl artistice, un

la Casablanca, a fost 
expoziția „România. în 
Sînt înfățișate uriașele 
revoluționare pe care

ALGER 26 (Agerpres). — In. sala 
„Ibn Khaldoun", din Alger, a fost 
organizată o expoziție de carte ro
mânească. Lucrări 
soc'ial-politică a 
Nicolae Ceaușescu 
la loc de frunte, 
festării consacrate 
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă ide la 23 
August 1944 a fost deschisă, tot
odată, expoziția de fotografii 
„România '87“..

Au participat oficialități algerie
ne, membri 
un numeros

din gindirea 
tovarășului 

au fost expuse 
în cadrul mani- 
revoluției de eli-

ai corpului diplomatic, 
public.
26 (Agerpres). — înMAPUTO 

capitala Mozambicului, Maputo, a 
avut loc o conferință de presă con
sacrată marelui eveniment istoric 
din viața poporului român. Cu 
acest prilej s-au relevat succesele 
înregistrate în toate domeniile de 
activitate sub conducerea partidu
lui, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Au fost 
reliefate, totodată, politica externă 
de pace a României, inițiativele și 
demersurile constructive ale condu
cătorului partidului și statului nos
tru pentru întronarea unui climat 
de destindere și de securitate in 
întreaga lume. în acest cadru a 
fost scoasă in evidență dezvoltarea 
relațiilor prietenești, de colaborare, 
dintre România și MOzambic.

Au participat reprezentanți al 
guvernului, Asociației Mozambica- 
ne de Prietenie și Solidaritate cu 
Popoarele (A.M.A.S.P.), ziariști, un 
numeros public.

(dîn acțuălîtâțeă ȚoliticAj
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dintre dezarmare și dezvoltare
Intervenția șefului delegației române

NAIIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Participanții la dezbaterile Con
ferinței internaționale privind relația dintre dezarmare și dezvoltare con
tinuă să evidențieze, in luările lor de cuvint, interdependența strinsă 
dintre aceste două obiective de maximă însemnătate și actualitate pentru 
întreaga, omenire șl necesitatea intensificării eforturilor pentru adoptarea 
unor măsuri practice de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, 
care, pe lingă efectele pozitive asupra păcii și securității mondiale, ar 
conduce la eliberarea unor fonduri 
progresul tuturor popoarelor.

considerabile, acut necesare pentru

în cuvîntul său. șeful delegației 
tării noastre. Traian Pop. adjunct al 

a 
Si

ministrului afacerilor externe, 
prezentat pe larg concepția 
propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, cu pri
vire la situația internațională actua
lă si căile de depășire a incordării 
grave care se menține în raportu
rile interstatale, la necesitatea tre-. 
cerii fără intîrziere la adoptarea 
unor măsuri concrete de dezarmare 
in vederea edificării unei păci auten
tice si a folosirii fondurilor elibe
rate prin dezarmare pentru progresul 
economic si social al tuturor națiu
nilor. .in primul rind al țărilor in 
curs de dezvoltare.

Amintind că România, personal 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
prezentat de-a lungul anilor diverse 
propuneri concrete de reducere a 
cheltuielilor militare ale statelor, șe
ful delegației țării noastre a eviden
țiat semnificația profundă a hotări- 
rii adoptate de poporul român in ca
drul referendumului din 23 noiem
brie 1986 cu privire la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare și aloca
rea resurselor eliberate pentru dez
voltarea economică, și acțiuni social- 
culturale.

Au fost prezentate pe larg propu
nerile concrete ale țării noastre pri
vind oprirea cursei înarmărilor si 
înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare, subli- 
niindu-se că acestea sint reafirmate 
cu toată vigoarea și claritatea in 
mesajul adresat conferinței de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. difu
zat. ca document Oficial al O.N.U.

In continuare, reprezentantul ro
mân a relevat importanța pe care ar 
avea-o adoptarea de către conferin
ță a unui apgl presant pentru inten
sificarea negocierilor in toate foru
rile de dezarmare, pentru adop
tarea în cadrul O.N.U. a unui pro
gram complex de dezarmare. Con
siderăm — a spus el — că ar fi deo
sebit de util ca actuala reuniune să 
cheme toate statele să dea dovadă de 
autoreținere in ceea ce privește creș
terea cheltuielilor militare, să proce
deze la înghețarea bugetelor la ni
velul anului 1987 și să treacă la re
ducerea acestora cu un procent sem
nificativ.

Una dintre deciziile Importante pe 
care ar putea să o adopte actuala 
conferință ar constitui-o, in concep
ția României, hotărîrea de creare a 
unui fond de dezvoltare, sub egida 
O.N.U., care să fie alimentat în mod 
continuu din fondurile eliberate ca 
urmare a măsurilor de dezarmare.

Vorbitorul a propus adoptarea 
fără întirziere de măsuri pentru fo
losirea științei și tehnologiei exclu-

siv în scopuri pașnice. El a propus, 
totodată, ca în cadrul O.N.U. și ai 
instituțiilor sale specializate să se 
convină începerea examinării as
pectelor practice pe care le impli
că reconversiunea resurselor folosi
te în scopuri militare spre utilizări 
pașnice, civile.

în încheiere, vorbitorul s-a refe
rit la importanța continuării activi
tăților angajate sub egida O.N.U. de 
către grupul de Uxperți cu privire 
la consecințele economice și socia
le ale cursei înarmărilor și necesita
tea unei informări largi a opiniei 
publice în legătură cu nivelul chel
tuielilor militare, al resurselor ma
teriale și umane , folosite în scopuri 
militare și despre posibilitățile de 
utilizare a acestora pentru dezvolta
re. pentru rezolvarea marilor pro
bleme economico-sociale ce con
fruntă omenirea contemporană.

Reprezentantul U.R.S.S., Vladlmîr
Petrovski, 
afacerilor 
realitățile secolului 
reclamă imperios 
măsuri urgente “ . . ____ ,
stimulare a dezvoltării si de edificare 
a unei lumi fără violență. Dezar
marea, a spus reprezentantul sovie
tic. nu trebuie privită ca un scop în 
sine ; pentru lichidarea înapoierii 

-economice, ca și pentru rezolvarea 
altor probleme globale sint necesare 
fonduri suplimentare, iar pentru ob
ținerea lor există o singură sursă — 
dezarmarea. El a declarat că Uniu
nea Sovietică este gata să transfere 
țărilor în curs de dezvoltare o parte 
din mijloacele devenite disponibile 
în urma diferitelor măsuri de redu
cere a cursei înarmărilor și să parti
cipe la elaborarea principiilor de 
transferare a fondurilor pentru dez
voltare, care vor trebui convenite 
în mod colectiv.

In discursul său, ministrul de ex
terne al Suediei, Sten Andersson, a 
apreciat că un eventual război nu
clear ar determina distrugerea în
tregii omeniri, fapt care reclamă 
trecerea de urgență la realizarea 
unor măsuri de dezarmare.

„Pentru apărarea păcii mondiale 
eînt imperios necesare oprirea 
cursei înarmărilor și realizarea unei 
dezarmări autentice" — a declarat 
Qian Qichen. adjunct al ministrului 
de externe ai R.P. Chineze. Vorbi
torul a subliniat că actuala competi
ție militară irosește uriașe resurse 
umane, materiale, financiare și na
turale și deturnează rezultatele cer
cetării științifice. El a cerut statelor 
dezvoltate să adopte politici si mă
suri specifice în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru accele
rarea progresului lor economic și 
social.

adjunct 
externe,

al ministrului 
a subliniat că 
cosmico-nuclear 
adoptarea unor 

de dezarmare, de

Mesajul secretarului general al C.C. al P.C.U.S
MOSCOVA 26 (Agerpres). — în 

mesajul adresat de Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
.participantilor la Conferința interna
țională privind relația dintre dezar
mare si dezvoltare, se subliniază ne
cesitatea înțelegerii adevărului că 
atit timp cit popoarele unor regiuni, 
și chiar continente, rămîn în situația

america latină: In căutarea de soluții comune

de exploatare si sărăcie există ris
cul unei explozii tot atit de distru
gătoare ca si o conflagrație termonu
cleară. Pregătirea, de către fiecare 
stat, a unui plan national propriu de 
conversiune a fondurilor, care ar a- 
testa hotărîrea tării respective de a 
reduce producția militară — se a- 
rată în mesaj — ar reprezenta un 
pas important pe calea întăririi în
crederii internaționale. Ar fi de do
rit ca. în cadrul O.N.U.. să fie creat 
un fond internațional „Dezarmare 
pentru dezvoltare" deschis tuturor 
statelor. U.R.S.S. este gata să parti
cipe la un asemenea fond — se a- 
rată in Încheierea mesajului.

pentru depășirea dificultăților economice
La încheierea recentei Intîlniri de 

la Brasilia a miniștilor de externe 
din opt țări latino-americane ce fac 
parte din „Grupul de la Contado
ra" (Mexic, Venezuela. Columbia. 
Panama) și „Grupul de sprijin" 
(Brazilia, Argentina. Peru, Uruguay) 
s-a anunțat convocarea, la sfirșitul 
lunii noiembrie, in capitala mexica
nă, a unei reuniuni a președinților 
din țările respective. Comunicatul 
oficial precizează că reuniunea va 
avea ca temă principală dezvoltarea 
economică a continentului latino- 
american, inclusiv analizarea pro
blemei datoriei externe a țărilor 
zonei, care depășește in prezent 380 
miliarde de dolari. Comunicatul 
adaugă că hotărîrea privind convo
carea reuniunii președinților „reflec
tă gradul înalt de înțelegere politică 
realizat intre cele opt țări, care vor 
continua, de data aceasta la nivelul 
cel mai înalt, să militeze in slujba 
idealurilor și intereselor latino-ame
ricane".

Hotărîrea amintită vine să consa
cre eforturile desfășurate în ultimii 
cinci ani de țările amintite în scopul 
de a crea un mecanism de consulta
re la cel mai inalt nivel pentru cău
tarea de soluții problemelor comune. 
Comentînd convocarea reuniunii, a- 
genția spaniolă EFE scrie că „tra
diționala atitudine -<patemalistă» din 
partea S.U.A. in politica latino-ame- 
ricană s-a găsit depășită grație unui 
puternic impuls al țărilor regiunii 
de a găsi ele insele soluții coșmaru
lui economic". In sprijinul acestei 
concluzii, agenția citează cuvintele 
ministrului de externe peruan. Alan 
Wagner, care declara la incheierea 
întîlnirii de la Brasilia : „Sperăm 
să rupem tradiția care ne ducea la 
reuniuni convocate de președinții 
Statelor Unite". Intr-adevăr, prece
denta întîlnire latino-americană „la, 
vîrf" a fost cea desfășurată la Pun
ta del Este (Uruguay) în 1967. ‘din 
inițiativa președintelui nord-ameri- 
can Lyndon Johnson.

Paralel cu sublinierea faptului că 
Importanța convocării reuniunii re
zidă în caracterul eminamente la- 
tino-american al deciziei, ministrul 
de externe mexican. Bernardo 
Sepulveda, a ținut să precizeze, pe 
de altă parte, că „nu este nicidecum 
vorba de vreun bloc in fața intere
selor S.U.A. in regiune, de vreo gru
pare antagonică, ci de un sistem de 
colaborare latino-americană".

Agenda viitoarei intîlniri- preziden
țiale include, totodată, ca un punct 
Important, o analiză a căilor și for
melor prin care cele opt țări ar pu
tea să continue a contribui la instau

rarea păcii în America Centrală. Un 
asemenea punct nu putea lipsi ; 
țările in cauză au desfășurat efor
turi susținute, timp de peste patru- 
ani, pentru pacificarea istmului cen- 
tro-american, contribuind la nete
zirea dr.umului spre recentul acord 
de pace încheiat in capitala Guate- 
malei. In prezent, „Grupul de la 
Contadora" și „Grupul de sprijin" 
înțeleg să-și continue demersurile 
în vederea aplicării prevederilor a- 
cordului de pace, să analizeze pes
te un timp evoluțiile intervenite în 
acest sens.

Dacă problematica economică ar 
urma să domine, totuși, dezbaterile 
proiectatei intîlniri prezidențiale a 
„celor opt" de la Ciudad de Mexico, 
aceasta se explică prin dimen
siunea dificultăților cărora tre
buie să le facă față cele opt 
țări, ca și întreaga zonă latino-ame
ricană. Datele publicate recent de 
Comisia O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.) arată că anul tre
cut țările regiunii au înregistrat pe 
ansamblu o creștere economică de 
peste 5 la sută, dar îmbunătățirea 
reală privește de fapt doar o trei
me din numărul statelor latino-ame
ricane, în restul țărilor manifestîn- 
du-se în continuare fenomene de 
stagnare sau de scădere a produsu
lui național brut pe locuitor. 
Se adaugă recrudescenta infla
ției într-o serie de țări, care, 
la un moment dat, reușiseră să 
domine acest flagel și să-l aducă 
la niveluri mai mult sau mai puțin 
controlabile, ca și rata înaltă a șo
majului. Asemenea greutăți econo
mice — și reflexele lor negative pe 
plan social — se datorează in mă
sură mereu mai mare raporturilor 
inechitabile, care provoacă Americil 
Latine o mare și continuă hemora
gie de resurse, frinîndu-i astfel pro
gresul. Date prezentate la o recentă 
masă rotundă desfășurată in Honduras 
sub auspiciile Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) au pus în evidență 
faptul că dacă în 1973 capitalurile 
intrate în America Latină totalizau 
7 miliarde de dolari, iar transferul 
de bunuri și servicii echivala cu 12,5 
miliarde dolari. în 1986 regiunea a 
primit 8.5 miliarde de dolari, dar 
transferul spre exterior a urcat la 
23 miliarde dolari ! Ca și în cazul 
celorlalte țări în curs de dezvoltare, 
capitolele prioritare ale acestui jaf 
sistematic sînt scăderea prețurilor 
la produsele lor de export și dobin- 
zile înalte, care perpetuează și am
plifică datoria externă a celor să
raci, inclusiv prin achitarea de do- 
bînbi la dobînzlle cu scadența amî-

nată. Pare neîndoielnic că la vii
toarea întilnire problema datoriei 
externe va ocupa un loc de frunte, 
iar în această problemă ar exista 
de acum o propunere argentiniană. 
deocamdată învăluită. In discreție.

Sint probleme comune statelor din 
zonă, in pofida tabloului divers și 
complex pe care îl înfățișează ele 
în ce privește întinderea, populația, 
resursele naturale, sistemele de gu- 
vernămint etc.

Cu puține excepții, reprezentate 
de acele state aflate încă sub domi
nația unor interese străine, politica 
țărilor latino-americane se distinge 
tot mai mult — așa cum arată 
și convocarea reuniunii la nivel pre
zidențial din noiembrie — prin po
ziții al căror numitor comun este 
aspirația la independență și suvera
nitate depline, la noi relații interna
ționale, care să asigure o dezvoltare 
mai rapidă a economiilor lor. Pe 
plan intern, această tendință se tra
duce, in primul rind, in continuarea 
— cu toată rezistența virfurilor oli
garhice și a monopolurilor străine — 
acțiunilor vizînd reîntregirea pa
trimoniului național, instituirea sau 
lărgirea controlului statului asupra 
unor sectoare vitale ale economiei. 
Pe de altă parte, în procesul lărgi
rii legăturilor economice externe ale 
statelor latino-americane, colabo
rarea în interiorul regiunii capătă 
o pondere tot mai mare, ca o ten
dință firească, stimulată de avanta
jele pe care le oferă apropierea geo
grafică și convergenta obiectivelor 
de dezvoltare. Este semnificativ că. 
în ultimii șase ani', valoarea expor
turilor in cadrul zonei a sporit de 
peste trei ori, aproape aceeași creș
tere înregistrîndu-se și la produsele 
industriale.

Legăturile economice bilaterale 
s-au dezvoltat prin promovarea — 
încă incipientă, dar aflată in plin 
proces de extindere — a unor forme 
moderne de cooperare, cum sint 
construirea In comun de obiective 
industriale, acordarea de asistență 
tehnică in exploatarea resurselor 
energetice, a unor materii prime și 
altele. Exemplul cei mai elocvent și 
de dată recentă îl reprezintă înțele
gerile dintre Argentina și Brazilia, 
fără precedent prin dimensiuni in 
cuprinsul zonei, vizind multiplicarea 
schimburilor, cooperarea în dome
niul energiei nucleare și în construi
rea unor importante obiective indus
triale. ca și punerea în circulație a 
unei monede comune „gaucho".

Un capitol mai complex, dar cu 
atît mai semnificativ pentru tendin
țele actuale de pe continent îl for

mează colaborarea multilaterală pe 
plan subregional. în această privin
ță poate fi amintită experiența va
loroasă a „Pactului Andin", cuprin
zind patru țări și aflat in momen
tul de față in plin proces de adap
tare la noile condiții de pe conti
nent. Apoi, aproape toate țările zo
nei întrețin relații de colaborare in 
cadrul „Asociației latino-americane 
de integrare" (A.L.A.D.I.) și al „Sis
temului Economic Latino-American" 
(S.E.L.A.).

După părerea observatorilor poli
tici, întîlnirea „la vîrf" din Mexic 
ar avea menirea să devină o bază 
pentru consolidarea eforturilor țări
lor latino-americane în direcția in
tegrării economice și a lărgirii co
merțului dintre ele, a unei mai ample 
cooperări științifice și tehnice, pe 
lingă sporirea rolului politic al aces
tor țări în ansamblul vieții interna
ționale. întîlnirea din Mexic ar fi 
doar prima dintr-o serie de reuniuni 
ale președinților latino-americani, 
considerate de pe acum drept „răs
punsul latino-american la reuniuni
le celor șapte". în care țările occi
dentale Industrializate își dezbat 
anual orientările economice. .

Proces anevoios, confruntat cu 
destule dificultăți — inclusiv influen
ta ansamblului relațiilor economice 
internaționale, marcate de adinei 
inechități — extinderea relațiilor de 
cooperare între țările Americii La
tine a devenit o preocupare constan
tă a forțelor democratice și progre
siste de pe continent, mereu mai 
conștiente că, pe lingă rolul tradi
țional de dinamizator al dezvoltării, 
cooperarea interlatino-americană re
prezintă, concomitent, un mijloc de 
apărare în fața fluctuațiilor din via
ța economică internațională și a 
protecționismulul practicat de state
le industrializate.

Lărgirea și adîncirea continuă a 
raporturilor interlatino-americane, ca 
și deschiderile spre alte regiuni re
prezintă realități salutare, nu nu
mai fiindcă servesc dezvoltării de 
sine stătătoare a țărilor regiunii, ci 
și prin reflexele pozitive ce le pot 
avea asupra climatului politic mon
dial. In acest context, tendințele noi 
ce se manifestă în raporturile inter
statale pe continentul latino-ameri
can au, totodată, valoarea unui apel 
la realism politic, la inițiative și ac
țiuni în direcția destinderii interna
ționale. a păcii și înțelegerii, inclu
siv prin promovarea unei colaborări 
economice largi, bazate pe egalita
tea în drepturi și avantajul reciproc.

V. OROS

Continuă mișcarea grevistă 
din Coreea de Sud

SEUL 26 (Agerpres). — In Coreea 
de Sud continuă grevele muncitori
lor din diverse ramuri ale industriei, 
declanșate în sprijinul cererilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață și inițierea unor 
acțiuni menite să democratizeze 
viata politică, informează agențiile 
de presă. In momentul de fată, acti
vitatea a încetat în 510 întreprinderi, 
la acțiunile revendicative participind 
mii de persoane. Pe de altă parte, 
în localitatea Koje, din provincia 
Kyongsang, se desfășoară mari ma
nifestații. organizate în semn de 
protest față de uciderea, de către 
poliție, a unui muncitor de la șan
tierele navale care a luat parte la 
demonstrațiile anterioare. Coaliția 
pentru o Constituție Democratică — 
una dintre principalele forțe de opo
ziție din Coreea de Sud — a chemat 
la declanșarea unei greve generale 
în semn de protest față de interven
ția brutală a poliției împotriva oa
menilor muncii.

r

Pentru edificarea unui climat de pace, securitate 
și cooperare în America Centrală

MANAGUA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a anunțat crearea Co
misiei de reconciliere națională — 
informează agenția Prensa Latina. 
Nicaragua este astfel prima tară 
centroamericană care procedează Ia 
Înființarea acestui organism. în con
formitate cu Înțelegerile convenite 
la reuniunea la nivel inalt a state
lor din America Centrală, desfășu
rată la 7 august, la Ciudad de Gua
temala. Autoritățile guvernamentale 
sînt reprezentate în comisie de că
tre vicepreședintele republicii. Ser
gio Ramirez, și secretarul de stat. 
Rene Nunez.

CARACAS 26 (Agerpres). — Sta
tele nealiniate sprijină pe deplin e- 
forturile privind realizarea păcii în 
America Centrală, a declarat, la Ca
racas. Witness Mangwende, ministrul

de externe al Republicii Zimbabwe, 
tară care- asigură președinția in e- 
Xercitiu a mișcării do nealiniere. 
Mangwende — care a luat parte la 
recenta reuniune din capitala venc- 
zueleană a miniștrilor de externe din 
țările „Grupului de la Contadora", 
„Grupului de sprijin" și din statele 
centroamericane — a lansat un apel 
pentru susținerea acțiunilor Între
prinse In prezent pentru edificarea 
unui climat de pace, securitate si 
cooperare în regiunea Americil Cen
trale.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Comisiei C.E.E. 
a anuntat că organul executiv al Pie
ței comune este dispus să contribuie 
la concretizarea olanului de pace 
pentru America Centrală, elaborat la 
Ciudad de Guatemala.

R. F G.

Poziții contradictorii privind „dubla opțiune zero
BONN 26 (Agerpres). — Cancela

rul vest-german. Helmut Kohl, a re
afirmat în cadrul unei conferințe de 
presă poziția guvernului R.F.G. in 
legătură cu problema celor 72 de ra
chete „Pershing 1 A" cu focoase nu
cleare americane din dotarea Bun- 
deswehrului. El a declarat că aces
te rachete „nu au fost si nu pot fi 
obiect al negocierilor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva". După cum re
latează agenția T.A.S.S., cancelarul 
vest-german a declarat că cererea 
sovietică cu privire la eliminarea ra
chetelor „Pershing 1 A" cu fo
coasele lor nucleare ar fi ..nefun
damentată" si „ar reprezenta o pie
dică artificială pe calea încheierii 
unui acord referitor la rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
e celor operativ-tactice".

Helmuth Kohl a precizat că dacă 
S.U.A. si U.R.S.S. vor semna Ia Ge
neva un acord verificabil privind li
chidarea tutuTor rachetelor cu rază 
medie de acțiune, rachetele ..Per
shing 1 A" din R.F.G. nu vor fi 
modernizate în 1991. ci vor fi dis
truse — relatează agenția D.P.A.

★
Buletinul Ministerului de Externe 

al R.F. Germania a dat publicității o

declarație a ministrului de externe 
al acestei țări, Hans-Dietrich Gen
scher. în care se arată că guvernul 
său va face tot ce depinde de el 
pentru realizarea „dublei opțiuni 
zero" cu privire la rachetele cu rază 
medie de acțiune — informează 
agenția T.A.S.S. „Dubla opțiune 
zero" — a arătat Genscher — nit 
constituie nici o concesie unilaterală 
din partea Occidentului, ci un aport 
la asigurarea securității și'stabiliză
rii relațiilor dintre Vest și Est. Ea 
corespunde intereselor popoarelor 
celor două state germane.

★
Fracțiunea parlamentară a Parti

dului ecologist din R.F.G. a salutat 
hotărîrea fracțiunii parlamentare a 
P.S.D. de a cere convocarea unei 
ședințe extraordinare a Bundestagu- 
lui pentru discutarea poziției guver
nului federal fată de problema celor 
72 de rachete „Pershing 1 A“. afla
te în dotarea forțelor armate vest- 
germane. In declarația publicată in 
acest sens, fracțiunea parlamentară 
ecologistă își exprimă speranța că 
în cadrul ședinței Bundestagului sa 
va adopta cu majoritate de voturi o 
hotărîre privind renunțarea de către 
R.F.G. la rachetele respective.

Sfirșitul unui nazist
Pe Wilhelmstrasse 

nr. 23, artera bine cu
noscută din Berlinul 
occidental, vor incepe 
în curînd lucrările de 
demolare a închisorii 
Spandau, construită în 
1881. Ultimul ei deți
nut. Rudolf Hess, unul 
din colaboratorii cei 
mal apropiati ai lui 
Hitler, a decedat, după, 
cum s-a. relatat-la 17 
atipusl, in virstă de 93 
de ani. El și-a pus sin
gur capăt zilelor, spin- 
zurîndu-se cu ajutorul 
unui cordon electric.

Dacă zidurile unei 
clădiri pot fi dezafec
tate. biografia ■ fana
ticului nazist, care n-a 
manifestat nici o cli
pă, în timpul înde
lungatei detențiuni, 
regret sau căință pen
tru faptele sale, rămi- 
ne un avertisment 
peste vremuri. Intrat 
de tînăr in partidul 
național socialist, Hess 
devine, curind, omul 
de încredere al lui 
Hitler, participă în no
iembrie 1923 la puciul 
fascist eșuat de la Miin- 
chen și este trimis in 
detenție, împreună cu 
mentorul său, la închi
soarea de la Lands
berg, unde il ajtită pe 
acesta la redacta
rea cărții, de căpătii 
a nazismului, „Mein 
Kampf“. Deține apoi, 
după acapararea pu
terii de către naziști, 
funcții importante in 
partid și guvern, in
clusiv aceea de loc
țiitor al „fiihrer“-ului, 
pină in 1941.

In acel an, la 10 
mai, in plin război, 
provoacă senzație, zbu- 
rind cu un avion mi
litar de vinătoare in 
Scoția, unde este si
lit să se parașuteze. 
Se spune că dorea să 
ajungă la un cunoscut, 
ducele Hamilton, care 
făcea parte dintr-un

cerc de influente per
sonalități britanice fa
vorabile încheierii 
unei păci separate cu 
Germania. Este ares
tat de autoritățile en
gleze, iar in.1946, după 
zdrobirea hitlerismu- 
lui, predat Tribunalu
lui militar internațio
nal din Nilrnberg, ju
decat și condamnat la 
închisoare pe viață 
pentru „conspirație 
împotriva păcii, pen
tru pregătirea și pla
nificarea unui război 
de agresiune".

Misterul cel mai 
adine înconjoară mi
siunea lui Hess din 
mai 1941. A fost tri
mis de Hitler, a lu
crat pe cont propriu 
in vederea unei păci 
separate, pentru a da 
posibilitate naziștilor 
să aibă „mîinile libe
re" în Est, unde pre
găteau agresiunea îm
potriva U.R.S.S. ? A 
fost nebun, cum au 
afirmat căpeteniile na
ziste, după capturarea 
sa de către englezi ? 
Nici o versiune na 
poate fi susținută cu 
certitudine, atit timp 
cit documentele și do
sarele privind cazul 
Hess rămin închise in 
arhivele secrete brita
nice — se pare pină in 
anul 2017.

In primele reacții, 
consemnate de presa 
occidentală, domină 
opinia lucidă și fireas
că a cercurilor demo
cratice de a nu consi
dera închis, prin 
moartea lui Hess, un 
capitol tragic al isto
riei, ci, dimpotrivă, de 
a adinei demascarea 
perioadei întruchipate 
de fanaticul nazist. 
„Nu trebuie să cruțăm 
nici un efort pentru a 
lămuri pină la capăt 
cum a fost posibil sis
temul de teroare na
tional-socialist", scrie

ziarul „Luebecker 
Nachrichten". „Rămi- 
ne amintirea inimagi
nabilelor fărădelegi și 
a victimelor nazismu
lui. Chiar dacă gene
rațiile călăilor și ale 
victimelor au dispărut, 
nu trebuie admisă 
uitarea" — notează 
„Westfălische Nachri
chten". Intr-adevăr, 
fără indivizi de teapa 
lui Hess, al cărui fa
natism a rămas intact 
pină la moarte, nu ar 
fi fost posibile holo
caustul, zecile de mi
lioane de victime ale 
fascismului.

Și ar fi o iluzie să 
se creadă că eradica
rea rămășițelor men
talității fasciste este 
un proces încheiat. 
Chiar în ziua morții 
ultimului deținut al 
închisorii Spandau, 
elemente neonaziste — 
transmite agenția vest- 
germană D.P.A. — au 
ieșit in stradă la 
Hannovra. Oldenburg 
și Braunschweig, stri- 
gind ..Răzbunare pen
tru Hess". „Hess a 
murit pentru voi", iar 
la Hamburg au de
filat cu torțe chiar 
prin fața consulatelor 
S.U.A. și Marii Bri
tanii. De asemenea, in 
preajma înhumării, 
care a avut loc în cel 
mai strict secret, in 
prezența doar a cîtor- 
va membri ai fami
liei, grupuri de fasciști 
s-au îndreptat din di
ferite colțuri ale țării 
spre localitatea Wun
siedel, din Bavaria, 
poliția operînd peste 
70 de arestări.

...îndemnul la vigi
lență, angajamentul de 
a nu uita învățămin
tele istoriei își mențin 
pe deplin actualitatea.

P. STANCESCU

GENTIILE DE PRESA 
e scurt

CEREMONIE. In orașul Urugua
yan Florida a avut loc ceremonia 
marcării Zilei naționale a Repu
blicii Orientale a Uruguayului — 
împlinirea a 162 de ani de la pro
clamarea independentei de stat. 
Luind cuvintul in numele guver
nului, ministrul relațiilor externe. 
Enrique Iglesias, a reafirmat idea
lurile de pace și cooperare ale po
porului Uruguayan.

CONVORBIRI. în cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Franței, Franțois Mit
terrand. si premierul spaniol. Felipe 
Gonzalez, părțile au declarat că 
s-a procedat la o trecere în revis
tă a raporturilor bilaterale, precum 
și a principalelor probleme legate 
de edificarea unei Europe (occiden
tale) unite, informează agenția 
EFE.

RACHETA. Forțele maritime 
militare ale S.U.A. au experimentat

o variantă modificată a rachetei 
„Tomahawk", capabilă să lovească 
24 de. ținte. Racheta, lansată de la 
bordul unei nave de suprafață, a 
parcurs 800 km și a ajuns la punc
tul de destinație, situat la 280 km 
depărtare de Los Angeles. După 
cum a declarat un purtător de cu
vînt al marinei americane, racheta 
este înzestrată cu 24 de conteinere, 
fiecare dintre ele divizîndu-se in 
șapte bombe mai mici care pot lovi 
tehnica militară, diferite construcții 
sau locuri de concentrare a trupe
lor.

DESCOPERIRE ARHEOLOGICA. 
Sub un strat de circa șapte metri 
de nisip, arheologii egipteni au des
coperit un nou templu al lui Ram
ses al Il-Iea, mai mare chiar decit 
cel de la Karnak. După cum apre
ciază specialiștii, descoperirea este 
de o valoare deosebită. Au fost 
scoase la iveală, de asemenea, două 
statui ale lui Ramses al II-lea în 
mărime naturală, ca și o statuie din

marmură a unei zeițe a frumuseții, 
avind 2,5 metri înălțime. Cercetă- . 
rile continuă.

INUNDAȚII. Circa 150 000 de 
militari și agricultori chinezi acțio
nează în prezent pentru combaterea 
urmărilor gravelor inundații din 
Cîmpia Sanjiang, în nord-estul ță- . 
rii. După cum precizează agenția 
China Nouă, aproximativ 400 000 de ' 
hectare sint inundate. Forte umane 
importante sint mobilizate pentru 
recoltatul manual al griului. în im- | 
posibilitatea folosirii mașinilor. Pe 
de altă parte, apele rîului Huaihe i
au crescut considerabil, atingind 
cote periculoase. în urma ploilor 1 
din perioada 18—24 august. Autori- . 
tățile locale au adoptat măsuri de 
urgentă pentru fortificarea diguri- I
lor si bar/jelor. în vederea preve
nirii inundațiilor.

PLOI ABUNDENTE. Peste zece '
morți, zeci de dispăruți, mii de
evacuați — acestea sint urmările 
ploilor abundente Înregistrate in I
ultimele două zile în unele țări din 
Europa occidentală. Inundațiile pu- I
ternice din Franța, Italia, Elveția, 
Austria și Belgia s-au soldat cu 
mari pierderi materiale. Numeroa- . 
se așezări au fost izolate, transpor
turile rutiere șl feroviare fiind I 
blocate.
______________ I
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