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PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

MULTILATERALA A PATRIEI SOCIALISTE
Sînt încă vii 

jtiința noastră 
tori naționale 
entuziasmul și 
că ce au caracterizat manifestările 
aniversare ce au avut loc în toate 
județele țării și grandioasa mani
festare populară din Capitală, des
fășurată in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Și de această dată, 
întregul popor, intr-o strînsă unitate 
de gind și simțire, a adus înaltul 
omagiu actului istoric, de importan
ță epocală, națională și internațio
nală, care a deschis calea împlinirii 
idealurilor de libertate și dreptate 
ale poporului, făuririi societății so
cialiste pe pămintul României. în 
același timp, ca de fiecare dată la 
trecerea in istorie a unui nou Au
gust sărbătoresc, s-a reliefat cu pu
tere faptul că toți fiii țării au sem
nat prezența lor activă, cu deplină 
angajare patriotică in marea carte 
a revoluției noastre, înscriind fapte 
de muncă rodnică, înălțătoare întru 
gloria și prosperitatea patriei socia
liste, creșterea prestigiului ei în 
lume.

Pe fila aurită a acestui august ini
mile și conștiințele țării au scris, 
deci, cuvintul UNITATE ; unitate în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
primul om și comunist al țării, ma
rele ctitor de istorie nouă, revolu
ționară ; unitate în jurul înaltelor .

in inimile și în con- 
ecourile marii sărbă- 
a poporului nostru, 
înflăcărarea patrioti-

idealuri pentru împlinirea cărora 
muncitorii, țăranii, intelectualii, în
tregul popor acționează fără preget, 
cu întreaga lor putere de muncă și 
creație ; unitate sub semnul senti
mentului tonic al încrederii de 
neclintit in destinul nostru comunist.

în cadrul sărbătoresc al grandioa
sei manifestări populare din Capita-

și comunist al

și-a sărbătorit și 
marile realizări

destin, . socialist 
României.

Poporul român 
de această dată 
prin care și-a definit cu deosebită
pregnanță in contemporaneitate per
sonalitatea creatoare, și-a demonstrat 
implicarea profundă, de substanță, 
intr-o istorie inconfundabilă a deve-

Sarcini economice prioritare 
în etapa actuală

lă, cu prilejul marii noastre sărbă
tori naționale, tovarășa 
Ceaușescu, membru al 
tului Politic Executiv al C.C. 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
guvernului, a adresat, in numele con
ducerii de partid și de stat, al secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări și 
clasei muncitoare, țărănimii, 
lectualității, tuturor oamenilor 
cii. întregului popor, care, 
munca sa plină de abnegație și dă
ruire,. în deplină și indestructibilă 
unitate in jurul partidului, al secre
tarului său general, făurește noul

Elena 
Comite- 

al. 
al

urări 
inte- 
mun- 

prin

nirii pe spirala progresului, și-a ma
nifestat bucuria de a munci, 
crea, de a edifica, de a trăi 
și liber intr-o epocă de culme 
delungatei sale existențe.

Potrivit tradiției, numeroase 
lective din industrie, agricultură, de 
pe șantiere și institute de cercetare 
științifică, din toate colțurile tării au 
raportat, în intîmpinarea glorioasei 
noastre sărbători, succese de presti
giu în îndeplinirea prevederilor pla
nului pe primele opt luni ale acestui 
an. în realizarea integrală a pro
ducției fizice, a contractelor economi
ce încheiate cu partenerii externi, a 
indicatorilor de bază ai eficienței. 
Se poate spune, cu deplin temei, că 
a , fost parcursă in întrecerea socia-

de a 
demn 
a in-

co-

listă o etapă bogată în succese 
muncii și creației, o etapă care oferă 
societății certitudinea că planul na
țional unic va fi îndeplinit pretutin
deni. la cotele prevederilor sale.

O dată cu acest sfirșit de august, 
colectivele din economie pășesc in
tr-o nouă etapă a întrecerii pentru 
progresul multilateral al patriei, in 
condițiile unei dezvoltări economice 
puternic intensive, ale consolidării 
și creșterii continue a producției la 
nivelurile de virf. ale sporirii com
petitivității produselor românești pe 
piața internațională. Pornind de la 
această realitate, in ședința din 
29 aprilie a.c. a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. la cele
lalte ședințe ce i-au urmat, cit și la 
ședința comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii și a Consi
liului Național al Agriculturii, secre
tarul general al partidului a ce
rut ministerelor, centralelor indus
triale. tuturor unităților economice să 
acționeze ferm pentru îndeplinirea 
exemplară a planului la toți indica
torii, sporirea eficienței economice, 
realizarea beneficiilor planificate, 
factori de care depind nemijlocit ri
dicarea nivelului de trai material și 
spiritual al populației, a calității 
vieții intregului popor.

Problemele economice majore 
firește, cunoscute. îndeplinirea 
tegrală a planului la producția 
că și la produsele pentru export 
fără discuție, problema esențială

ale

Promotori ai noului, cinstind

O atenție deosebită este acorda
tă în Tezele din aprilie perfecționă
rii continue a vieții și democrației 
interne a organizațiilor de partid, 
întăririi — și pe această cale — a 
capacității lor de a cuprinde și so
luționa problemele ce le stau în față 
într-o perioadă sau alta. Secretarul 
general al partidului a relevat faptul 
că aplicarea cu fermitate a princi
piilor democratice prevăzute în Sta
tut va ridica nivelul general al acti
vității partidului, constituind un 
factor hotărîtor in creșterea rolului 
său conducător In toate domeniile, 
inclusiv în dezvoltarea democrației 
muncitorești-revoluționare din țara 

noastră. De a- 
ceea este necesar 
ca organele și 
organizațiile de 
partid să asigure 
in mod real și e- 
ficient participa
rea tuturor co
muniștilor la ac
tivitatea de par
tid, pentru ca a- 
ceștia să-și spu
nă părerea des
chis și fără re
zerve, în cadru 
organizat, să con
tribuie la adopta
rea și aplicarea 
măsurilor menite 
să ridice munca 
întregului colec
tiv din care fac 
parte la un nivel 
mai înalt. Expe
riența confirmă 
că acolo unde or
ganizațiile de par
tid se preocupă 

fundamentală a

tea organizațiilor de masă și obștești, 
a organismelor democrației munci- 
torești-revoluționare, partidul se află 
intr-o unitate indisolubilă cu între
gul popor. Partidul Comunist Ro
mân acționează permanent, in strin- 
să legătură cu poporul și pentru po
por, este centrul vital al societății, 
forța politică conducătoare a între
gii noastre națiuni. Prin organizare, 
prin largul spirit democratic și rij 
goarea științifică în care analizează 
etapele străbătute, rezultatele obți
nute și neajunsurile ivite intr-un 
domeniu sau altul, prin modul în 
care concepe, cu realism și cutezan
ță revoluționară, programele de dez
voltare economico-socială a țării,

Aflate în continuare in dezbaterea 
partidului, a întregului popor. Teze
le din aprilie, elaborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, generalizind ex
periența partidului și poporului nos
tru în construcția socialismului, for
mulează idei și orientări de excep
țională importanță ' ’ ''
tică privitoare la 
nomice și politice 
iuții revoluționare 
ne procesul edificării noii societăți 
in România, formulează cu clarvi
ziune direcțiile principale spre care 
trebuie concentrate prioritar in ac
tualul cincinal și în deceniul urmă
tor eforturile comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea Programu
lui partidului de 
făurire a societă
ții socialiste mul
tilateral dezvolta
te și înaintare a 
României spre, co
munism. In acest 
document, pre
cum și in expu
nerea prezentată 
la Consfătuirea 
de lucru cu acti
vul și cadrele de 
bază din dome
niile activității 
organizatorice, i- 
deologice și poli
tico-educative din 
22—23 iunie 1988, 
care sintetizează 
într-o largă per
spectivă năzuin
țele poporului 
român și legități
le dezvoltării 
noastre, sînt sta
bilite, cu deosebi
tă claritate, atit 
damentale ale progresului economi- 
co-social, cit și căile și mijloacele 
pentru înfăptuirea lor. In rindul a- 
cestor căi și mijloace un loc im
portant îl ocupă perfecționarea acti
vității organizatorice de conducere 
politică desfășurate de organejq și 
organizațiile partidului nostru. „A- 
cum, cînd ne pregătim pentru ple
nara Comitetului Central al parti
dului, care va discuta Tezele din 
aprilie — sublinia in acest sens to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
este necesar să facem o analiză te
meinică, critică și autocritică, a în
tregii activități din trecut, pentru a 
putea ca, pe baza învățămintelor — 
atit din ceea ce a fost bun, dar și 
din ceea ce a fost negativ — să sta
bilim măsuri de perfecționare a ac
tivității partidului, de creștere a ro
lului său conducător in toate dome
niile, aceasta reprezentind garanția 
sigură a mersului înainte, a realiză
rii mărețelor obiective strategice 
ridicare a patriei noastre pe 
culmi de progres și civilizație".

Este o realitate care confirmă 
deosebită pregnanță adevărul că, 
la Congresul al IX-lea al ~ 
cînd în ' 
partid a fost ales 1 
Nicolae Ceaușescu, partidul 
niștilor s-a transformat intr-un pu
ternic partid de masă. Practic, nu 
există unitate, colectiv de muncă în 
care să nu acționeze o puternică or
ganizație de partid; prin integrarea 
profundă a comuniștilor in activita-

teoretică și prac- 
fenomenele eco- 
actuale și la so- 
pe care le impu-

Înaltă răspundere
organizațiilor de partid 
pentru perfecționarea

A • • • •întregii activitățisînt, 
în- 

fizi- 
este, 

. a 
prezentului in economie. De fapt, în 
profunzimea lor aceste două sarcini 
economice prioritare se condiționează 
reciproc. îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția fizică creează con
diții materiale efective pentru ono
rarea eficientă a contractelor anga
jate cu partenerii externi, in vreme 
ce1 o bynă activitate de export piine 
la dispoziția economiei, a unităților 
productive fondurile financiare pen
tru dezvoltarea altor capacități pro
ductive. in beneficiul întregii socie
tăți. Motive majore pentru care se 
impune ca producția de export, pro
blemele acesteia să se afle perma
nent pe agenda de lucru a fiecărui 
consiliu al oamenilor muncii din eco
nomie. Pentru aceasta sînt asigurate 
toate condițiile : o serie de între
prinderi au secții și colective spe
ciale pentru producția de export ; 
unitățile productive care au produc
ție pentru export au prioritate în 
aprovizionarea tehnico-materială; ele 
concentrează cele mai bune cadre de 
muncitori si inginerești ; de aseme
nea. au fost legiferate stimulente 
materiale substanțiale pentru colec
tivele care își îndeplinesc si depă
șesc sarcinile la producția fizică și 
export. Importantă este, deci, activi
tatea concretă consacrată organizării 
în cele mai bune condiții a produc
ției. concomitent cu eforturile ne
cesare pentru întărirea disciplinei in 
muncă, promovarea tehnologiilor mo
derne de lucru.

în această perioadă, preocupările

coordonatele fun- partidul nostru și-a deschis larg por
țile receptivității la ideile novatoa
re. Adversar hotărît al închistărilor 
dogmatice, imobilismului și rutinei, 
partidul nostru imprimă întregii 
vieți politice, economice și sociale, 
așa cum o demonstrează și dezbate
rea și activitatea consacrată apli
cării în viață a Tezelor din aprilie, 
dinamism, prospețime, spirit de an
gajare, de luptă revoluționară pen
tru Îndeplinirea idealurilor comu
niste.

Evident, creșterea continuă a 
lului conducător al partidului în 
treaga societate face necesare, 
cum sublinia tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, ridicarea la 
nivel calitativ superior a întregii 
tivități a organelor și organizațiilor 
de partid, perfecționarea permanen
tă a stilului și metodelor lor de mun
că, repartizarea echilibrată a forțe
lor, asigurarea unei înalte răspunderi 
și exigențe în conducerea vieții eco
nomico-sociale în toate județele, în 
toate localitățile, în toate colectivele 
de muncă. Totodată, lor li se cere 
să acorde o mai mare atenție spri
jinirii, îndrumării și dinamizării or
ganizațiilor de masă și obștești, a or
ganismelor de conducere colectivă 
pentru afirmarea tot mai puternică 
a democrației noastre muncitorești- 
revoluționare, asigurînd participarea' 
largă a oamenilor muncii, a po
porului la conducerea tuturor dome
niilor de activitate, în îndeplinirea 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale a țării.

de această latură 
activității — stabilind cu răspundere 
ordinea de zi a adunărilor generale 
de partid, asigurind buna lor pregă
tire. solicitîndu-le permanent comu
niștilor punctele lor de vedere, stimu- 
lînd critica și autocritica constructivă, 
revoluționară în vederea înlăturării 
neajunsurilor, manifestînd receptivi
tate față de propunerile și sugestiile 
pe care Ie fac — șe realizează prac
tic cerința vitală a concordanței în
tre consultarea largă și participarea 
directă a tuturor membrilor partidu
lui la adoptarea hotărîrilor și impe
rativul răspunderii nemijlocite și ac
țiunii concrete a fiecăruia dintre ei 
pentru înfăptuirea obiectivelor pro- \ 
puse.

întărirea răspunderii, a spiritului 
de ordine și disciplină constituie o 
trăsătură esențială a modului de a 
gindi și a acționa al comunistului, 
cerință fără de care nu este posibilă 
îndeplinirea hotărîrilor de partid și 
de stat, a programelor de dezvolta
re economico-socială, fără de care 
nu este posibilă desfășurarea în bune 
condiții a activității de partid în 
nici un sector. „Trebuie să fie bine 
înțeles că sistemul larg democrație 
pe care-1 avem nu trebuie să slă
bească, să diminueze în nici un fel 
ordinea, disciplina ; dimpotrivă, pre
supune o creștere șl mai puternică a

noua noastră istorie prin
menite istoriei

Zi de August 
începutului de 

româneas- 
an, spre

Am sărbătorit 
victorios, zi a 
istorie revoluționară 
că, inscriind, an cu 
ziua de azi. in Marea Cronică 
a țării, strălucitoare împliniri so
cialiste, structurale prefaceri so- 
cial-economice și spirituale, ampli
ficate fundamental, cu deosebire 
în anii petrecuți de la cel de-al 
IX-lea Congres, momentul deschi
zător al celor mai impunătoare as
censiuni ale României spre noi și 
noi culmi ale progresului și civi
lizației. Opțiunea istorică a parti
dului, a intregului popor in acel 
miez de vară fierbinte al celui 
de-al IX-lea Congres este impre
sionant confirmată de mărețele 
ctitorii ale epocii care în întregi
mea ei stă sub semnul luminos al 
gîndului și acțiunii revoluționare 
ale genialului fiu al poporului nos
tru. secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Epoca Nicolae Ceaușescu. epoca 
declanșării uriașelor energii crea
toare ale întregului popor, a încre
derii nelimitate în capacitatea a- 
cestuia de a-și construi prezentul 
și viitorul așa cum și-l dorește el. 
poporul liber și stăpin în țara sa, 
nestinjenit de scheme prestabilite 
în făurirea socialismului, refuzind 
dogmele și inchistările ideologice, 
promovind un puternic curent de 
gîndire novatoare, revoluționară, 
bazat pe analiza temeinică, știin
țifică a faptelor, a realității.

Pe întreg cuprinsul patriei s-au 
înălțat durabile ctitorii mindre, 
gindite și făurite de OMUL acestui 
timp. OMUL muncitor. OMUL con
știent . de inteligenta sa creatoare, 
îndrăznind să-și sondeze resursele 
inepuizabile de creație, valorifi- 
cîndu-și-le în chipul nou al țării, 
îmbogățindu-și-le permanent prin 
efort de voință, de dragoste nesfir- 
șită pentru adevărul înalt al știin
ței. El, OMUL muncitor, capabil de 
acest efort, ridicind mindrele cti
torii ale istoriei de azi, se gindeș- 
te și se făurește conștient pe sine 
însuși în armonie desăvirșită cu 
opera materială și spirituală al că
rei autor este. „Să avem perma
nent în vedere — atrăgea atenția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. refe- 
rindu-se la construcția cea mai de 
preț a acestui timp, OMUL NOU 
— că teza socialismului științific, 
după care libertatea presupune în
țelegerea necesității, impune ri
dicarea nivelului cultural si știin
țific, o inaltă educație revoluțio
nară, de formare a omului nou, 
constructor conștient al propriului 
destin, al viitorului său liber, de 
bunăstare — a comunismului! Nu
mai un om educat și stăpin pe 
cele mai înalte cunoștințe din 
toate domeniile poate înțelege le
gile obiective, cerințele dezvoltării 
economico-sociale, poate sesiza Ia 
timp schimbările care au loc in 
societate, poate sesiza ceea ce este 
vechi și nu mai corespunde noii 
etape a progresului, poate sesiza 
noul care se va dezvolta și care 
reprezintă viitorul. Numai un ase
menea om, in înțelesul științific, 
poate fi un om cu adevărat liber!".

(Continuare in pag. a II-a)

de 
noi

cu 
de 

P.C.R., 
fruntea gloriosului nostru 

a fost ales tovarășul 
comu-

ro- 
în- 
așa 
u 1
un 
ar

Constantin VARVARA
(Continuare în pag. a IV-a)
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La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie*'  se execută o comandă 
urgentă pentru export

Foto : S. Cristian

IN PAGINA A IV-A: Fapte însufletitoare de muncă ce pun în lumină an
gajarea patriotică, revoluționară a omului nou pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor de dezvoltare economico-socială a țării.

Spiritul patriotismului militant
Orice om. orice cetățean al tării, 

și cu atit mai mult orice artist, știe 
că patria este vatra viețuirii lui. 
este creuzetul in care se zămislesc 
și se călesc caracterele, dobîndind 
tăria oțelului și strălucirea diaman
tului. Patria este leagănul bine- 
cuvintat al eroilor. Și fără eroi nu 
există artă umană, oricit am 
abstractiza-o, în legitima cău
tare a originalității. Pe Oedip al 
lui Sofocl'e nu ni-1 putem închipui 
decit in atmosfera vechii Elade ; 
Mahabharata s-a născut in pămin
tul Indiei ; Dante și „Divina Co
medie" pornesc din Florența pre- 
renascentistă ; Shakespeare sau 
Byron au reprezentat și reprezintă 
Britania și mentalitatea engleză ; 
Dostoievski sau Tolstoi, Moliere sau 
Balzac au devenit universali, s-au 
putut urca și așeza pe treapta cea 
mai -de sus a artelor naționale și 
umane. La fel Phidias sau Mi
chelangelo ori Renoir. La toți se 
văd, in primul rind, patria și po
porul din care provin, adică izvoa
rele de unde au sorbit seva vitală 
a vieții, a gindirii. a frumuseții ; 
în ele găsim arena de unde și-au 
cules eroii, le-au dat haină artisti
că si i-au proiectat în universali
tate. Căci. întîi și-ntii pentru ai lor 
au scris, au sculptat, au pictat, au 
cintat. Eminescu a scris in primul 
rind pentru poporul român, pen
tru poporul a cărui limbă a inăl- 
țat-o, prin geniul său, în o- 
rizonturi eterne. Arta lui Sa
doveanu n-ar putea intra în uni
versalitate dacă l-ar copia pe 
Dumas și n-ar fi originală, dacă 
n-ar fi și profund națională, româ
nească. Ca să fie valoroasă, orice 
artă trebuie să știe unde sint casele 
și mormintele eroilor pe care-i 
zugrăvește și-i cintă : iar artistul 
cate nu se simte concetățean cu ai 
lui. prin comunitate de gîndire și 
simțire, prin ritmul aceluiași puls 
moral, prin izvorul nesecatelor 
amintiri și speranțe, acel artist nu-i 
decit o moară care macină în gol. 
Si o artă care nu are un rol ani
mator. nu spune ceva înălțător, 
frumos ori ineîntător. care nu gră
iește despre iubire și omenie, care 
nu incintă sufletul și nu luminează 
mintea, nu îndeamnă, cu mijloace
le si tonurile specifice, la lupta 

ypentru progres și bună înțelegere

Intre oameni, incepînd cu cei în 
mijlocul cărora artistul locuiește și 
trăiește, îl inspiră și-l hrănesc, e o 
artă pentru nimeni, o artă a ni
mănui sortită uitării și pieirii in 
neantul din care s-a izvodit. Toți 
cei care scriu sau sculptează sau 
pictează sau cîntă o fac cu un scop. 
Chiar dacă nu-1 mărturisesc, el re
zultă din consecințele binefăcătoare 
ale artei asupra ființei și societății 
umane. Nici un artist nu creează 
numai pentru a epata, pentru a 
șoca, pentru a sparge, prin brusca
re, crusta anonimatului și a cuceri 
o glorie trecătoare. Toți creează cu 
năzuința de a conferi durabilitate 
cuvintului, ideii. Iar intre dura
bilitate și funcționalitate e un per
fect raport de egalitate : cit dai, 
atit primești. Toți scriitorii, toți 
plasticienii ori compozitorii nu pot 
fi. dacă vor să fie. decit scriind 
sau cintind pentru semeni, pentru 
mintea și inima lor ; adică să fie 
înțeleși și iubiți de contemporani. 
Și apoi înțelegerea și dragostea lor 
să-i propulseze in veac. Creatorii 
de artă au un rost numai dacă spi
ritul artei lor izvorăște din fîntîni- 
le adinei și bogate ale patriei, dacă 
se inspiră din inima si mintea po
porului din care fac parte. Lucian 
Blaga spunea că ..drumul poetului 
e mereu către izvoare", adăugind, 
cu un impresionant simț al previ
ziunii. fără a depăși legile cuviin
cioase ale modestiei : „Mă simt 
foarte ardelean, prin toate ale mele; 
dar un ardelean la nivel general 
românesc și oarecum european". 
Acest „oarecum" a devenit mare 
pentru că poezia lui este în primul 
rind general românească, Și dacă 
e adevărat, ca să-l citez din nou 
pe Blaga. că „intr-un cuvînt ră
sună nu numai sensul său, răsună 
in el întregul univers, precum in- 
tr-o scoică marea", atunci rolul și 
misiunea artei stau in aceea că are 
putere să cînte. să răsune, să în
demne. să entuziasmeze, să biciu- 
iască, să moralizeze, să entuzias
meze spiritele pentru strădania in
finitelor creații care trebuie să vină. 
Așa, prin esența națională și pa
triotică a artei, omul se pregătește 
întru înțelegerea noțiunii de mun
că. de adevăr, de cinste, de frumos, 
de omenie, noțiuni, valori, coordo
nate ale poporului propriu și ale tu-

turor popoarelor. Cred că nu există 
mai mare și mai de neiertat eroare 
pentru artist decit aceea de a nu se 
adinei in cunoașterea și înțelegerea 
poporului și a patriei sale, de a nu 
se îndrepta mereu spre izvoarele 
lor eterne, ars de setea dorinței de 
ă cunoaște, de a trăi intru patrie.

Vremea eroică pe care o trăim 
Implică, mai mult ca altele, pre
zența eficientă a artei. O legică im
plicare ce nu se poate nici sustrage, 
nici refuza fără abdicare de la me
nirea de artist. „Sint suflet in su
fletul neamului meu / și-i cint 
bucuria și-amarul", scandează G. 
Coșbuc în numele tuturor artiștilor 
români. Adevăr valabil pentru ar
tiștii tuturor popoarelpr. adevăr 
fundamental. Filozoful nostru Va- 
sile Conta afirmă că „patriotismul 
este fundamentul moral al unui 
popor" și „fără el nu putem con
cepe o viață, dar incă un stat". Me
nirea patriotică a artei capătă va
lențe incomensurabile, ca viața 
însăși. Nu stă nimeni să măsoare 
efluviile de bucurie, de încredere in 
sine, de încintare pe care le simte 
orice român și chiar orice om cînd 
privește monumentul lui Ștefan cel 
Mare de la Suceava, al lui Mihai 
Viteazul de la Cluj-Napoca. al lui 
Mircea cel Mare de la Tulcea ori 
Monumentul Independenței de la 
Iași, toate opere de artă ale epocii 
noastre. Nu stă nimeni să cintă- 
rească ponderea înțelepciunii, a 
mîndriei naționale, a căldurii mo
rale. a optimismului ce le degaiă, 
arta scrisului lui Sadoveanu. Za- 
haria Stancu, Eugen Barbu. D. R. 
Popescu și a tuturor confraților lor 
care scriu pentru contemporanii ro
mâni. săvîrșind. totodată, opere 
care răsună original și interesant și 
dincolo de hotare. Efectele in timp 
și spațiu nu se pot măsura in metri 
sau kilograme, ci numai în carate 
spirituale, in neprețuite carate mo
rale. Așa după cum nimeni nu 
poate trece în cifre entuziasmul li
ricii închinate muncii, creației și 
luptei poporului, de la balada ano
nimă „Miorița" și pină la „Luceafă
rul" lui Eminescu, de la poezia lui 
Arghezi pină la poetul adolescen-

Dumitru ALMAȘ
(Continuare in pag. a IV-a)

IAȘI : Livrări la export 
peste prevederi

Colectivul de muncă de la 
întreprinderea mecanică „Nico- 
lina" din Iași, unitate specia
lizată in fabricarea de utilaje 
pentru construcții și lucrări 
de drumuri, acordă o atenție 
deosebită realizării in cele mai 
bune condiții a producției de 
export. De la începutul anului 
și pînă în prezent, unitatea ie
șeană a furnizat la export, pes
te prevederile la zi, utilaje, 
echipamente și instalații de 
inaltă tehnicitate și funcționa
litate, în valoare de peste 6 mi
lioane lei. Succesul a fost obți
nut in condițiile creșterii pro
ductivității muncii, intensifică
rii acțiunilor de înnoire și di
versificare și îmbunătățire a 
calității producției. (Manole 
Corcaci).

SIBIU ; Producție fizică 
peste plan

Măsurile luate de organiza
țiile de partid și consiliile oa
menilor muncii din unitățile 
industriale ale județului Sibiu, 
în spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului, 
pentru mobilizarea colectivelor 
de muncitori și specialiști în 
vederea realizării ritmice a 
sarcinilor de plan, s-au soldat, 
în perioada care a trecut din 
acest an, cu realizarea unei pro- 
ducții-marfă suplimentare în 
valoare de peste 726 milioane 
lei. Au fost realizate pes
te plan importante canti
tăți de oțel brut, oțel aliat, 
produse ale industriei electro
tehnice și electronice, mijloace 
de automatizare electrotehnică 
și electronice, produse de me
canică fină, echipament hidrau
lic și pneumatic, mașini-unelte 
pentru prelucrări metale prin 
așchiere, utilaje tehnologice 
pentru metalurgie, chimie, uti
laje pentru exploatarea și pre
lucrarea lemnului, pentru con
strucții și lucrări de drumuri, 
mașini, utilaje și instalații spe
cifice agriculturii, autobascu
lante, prefabricate din beton 
armat și altele. (Ion Onuc 
Nemeș).

1
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PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII

Fapte ale hărniciei muncitorești
LUCRĂRILE AGRICOLE ^EFECTUATE EXEMPLAR!

ROVINARI. Minerii din marile 
cariere de lignit ale Rovinarilor 
s-au aflat la datorie în zilele de 
23 și 24 august, acționind energic, 
sub semnul angajării responsabile, 
pentru creșterea producției de căr
bune energetic. Ca urmare, in ve
trele de lignit de la Tismana I și 
Tismana II, de la Girla, Rovinari 
Est, Roșia, Peșteana și Urdari s-a 
asigurat fluxul neîntrerupt al pro
ducției de lignit, astfel că în cele 
două zile, la nivelul Combinatului 
minier Rovinari, s-au extras a- 
proape 100 000 tone cărbune de 
bună calitate. „Organizindu-ne te
meinic activitatea, acționind în 
spirit de ordine și disciplină — 
ne-a spus minerul excavatorist 
Constantin Căldărușe — brigada 
noastră a extras suplimentar în a- 
ceste zile 7 000 tone lignit. Doresc 
să menționez că în luna iulie echi
pajul nostru a realizat un record 
absolut în industria minieră, extră- 
gînd peste 450 000 tone cărbune. 
Sintem hotărîți să repetăm aceas
tă performanță pentru a ne în
scrie o contribuție mereu mai 
mare la asigurarea bazei energe
tice a țării". (Dumitru Prună).

BIHOR. Zile de muncă bogate 
în realizări și în vatra cărbunelui 
bihorean. Cu producția realizată 
duminică, 21 august, minerii de Ia 
Voivozi, întreprindere situată con
stant in rîndul fruntașilor in în
trecerea socialistă, au raportat în
deplinirea in avans a planului pro
ducției fizice pe 8 luni.

— Există o dorință manifestă a 
minerilor noștri de a răspunde cum 
se cuvine îndemnului secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a da 
țării cît mai mult cărbune. Reali
zarea înainte de termen cu o de
cadă a planului la extracția de lig
nit pe 8 luni ne permite să ridicăm 
la peste 44 000 tone bilanțul pro
ducției suplimentare înregistrate 
în condiții de eficiență sporită de 
la începutul anului — ne spunea 
inginerul-șef al întreprinderii, Emil 
Pătruică, secretarul comitetului de 
partid din unitate.

în perioada premergătoare săr
bătorii de la 23 August, aici au fost 
puse în exploatare două noi aba
taje în sectoarele Cuzap și Budoi, 
în miezul fierbinte din zilele de 23 
și 24 august aflîndu-se finalizarea 
lucrărilor la alte 3 abataje in sec
toarele Vărzari și Jurteana, capa
cități hotărîtoare pentru depășirea 
planului anual cu 100 000 tone lig
nit. (loan Laza).

PORȚILE DE FIER : Ordine șl 
disciplină desăvîrșite. Maximă răs

pundere în muncă. Un ritm con
stant de producție. Așa se poate 
caracteriza activitatea energeticie- 
nilor de la Porțile de Fier I și 
Porțile de Fier II, care s-au aflat 
permanent la datorie. Ei au intim- 
pinat marea sărbătoare națională 
cu un bilanț de remarcabile reali
zări : de la începutul anului și 
pină în prezent prevederile la pro
ducția de energie au fost depășite, 
iar la consumul propriu s-a înre
gistrat o economie de peste 300 000 
kWh. Pentru a menține in conti
nuare locul de frunte pe care se 
situează in cadrul întrecerii socia
liste. energeticienii mehedințeni 
urmăresc zi de zi obiective preci
se : exploatarea la întreaga capa
citate și în deplină siguranță a ce
lor 14 hidroagregate din cele două 
centrale electrice, valorificarea in
tegrală a potențialului hidroener
getic al Dunării, reducerea mai 
accentuată a consumului propriu 
de energie electrică. în zilele de 23 
și 24 august, fiecare schimb a ra
portat realizări care au întregit 
rodnicul bilanț de pînă acum. (Vir- 
giîiu Tătaru).

HUNEDOARA. Puternic stimu
lați de indicațiile și orientările 
secretarului general al partidului, 
siderurgiștii hunedoreni s-au aflat 
la datorie la vetrele de metal cu 
foc nestins și în zilele de 23 și 24 
august. Organizîndu-și temeinic 
munca în toate schimburile, folo
sind la întreaga capacitate utilaje
le și instalațiile, respectînd întoc
mai procesele tehnologice, întărind 
ordinea și disciplina, furnaliștiî 
din secția I și oțelarii de Ia secția 
OE 1 au obținut cele mai bune re
zultate, producînd peste prevederi 
250 tone fontă și 25 tone oțel. (Sa
bin Cerbu).

TELEORMAN. Muncitorii și spe
cialiștii de la Schela de producție 
petrolieră Videle au marcat marea 
noastră sărbătoare națională prin- 
tr-o entuziastă angajare in efortul 
de a da tării cît mai mult țiței. 
Astfel, prin exploatarea optimă a 
parcului de sonde, petroliștii din 
cadrul brigăzii nr. 1 au depășit 
sarcinile de plan în zilele de 23 și 
24 august cu 12 tone de țiței. Asi- 
gurindu-se organizarea judicioasă 
a muncii si folosirea la capacitate 
a instalațiilor din dotare, s-a reu
șit finalizarea lucrărilor de repa
rații capitale cu 5 zile mai devre
me la 6 sonde din perimetrele de 
activitate ale brigăzilor nr. 4, 3 și 
1, unde se aplică combustia sub
terană. Prin operațiile tehnologice 
efectuate, sondele respective ava

riate de viiturile de nisip au fost 
echipate cu filtre de construcție 
specială, care asigură creșterea du
ratei de funcționare intre două in
tervenții. (Stan Ștefan).

CONSTANTA : în zilele de 23 și 
24 august, activitatea portuară 
constănțeană a înregistrat un 
ritm alert, sugestiv ilustrat de 
modul în care oamenii muncii 
din acest important sector eco
nomic s-au mobilizat pentru a 
transpune în viață indicațiile și 
orientările date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul re
centei vizite efectuate în acest 
important perimetru economic al 
județului. Printr-o mai bună orga
nizare a activității din dane, asi- 
gurîndu-se toate condițiile necesa
re pentru reducerea timpului de 
staționare a navelor aflate sub 
operațiuni de incărcare-descărcare, 
traficul portuar a fost depășit, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, cu 900 000 tone, în exclusi
vitate pe seama realizărilor la 
export. Au fost expediate către 
partenerii externi produse ale in
dustriei chimice, mașini, utilaje, 
diferite instalații, locomotive, va
goane și altele. în zilele de 23 și 
24 august au fost organizate schim
buri de onoare, ștafete ale hărni
ciei și zile-record in producție. 
(Lucian Cristea).

TÎRNĂVENI : Și lucrătorii cu
noscutului Combinat chimic din 
Tîmăveni s-au aflat, în zilele 
de 23 și 24 august, în haine 
de lucru. Sute de oameni ai 
muncii de la secțiile carbid, 
bicromat de sodiu, săruri de bariu 
și din alte locuri „fierbinți" ale 
combinatului și-au demonstrat, și 
de astă dată, hărnicia și priceperea 
în exploatarea la cote înalte a 
complexelor instalații din dotare. 
Prezent in fața vetrelor cu foc 
continuu, inginerul Maftei Huru- 
bean, directorul combinatului, ne-a 
spus :

— Ca urmare a asigurării func
ționării ireproșabile a tuturor agre
gatelor și instalațiilor, chimiștii si 
operatorii noștri au produs și li
vrat, în zilele de 23 și 24 august, 
pe adresa beneficiarilor. 1 500 tone 
carbid. 100 tone bicromat de sodiu, 
100 tone săruri de bariu, 80 tone 
antidăunători, 150 tone produse din 
gresie antiacidă, precum și alte 
70 tone produse chimice diferite. 
De remarcat că mai bine de 50 la 
sută din producția realizată in cele 
două zile a avut ca destinație 
parteneri de peste hptarte, (Gheor- 
ghe Giurgiu).

T

BUZĂU

La arături 
- decalaje care 

trebuie eliminate

în județul Buzău, pregătirile pen
tru campania insămințărilor de 
toamnă se află in plină desfă
șurare. Inginerul Sandu Lambru, 
directorul general al direcției agri
cole județene, ne-a precizat : „Avin- 
du-se în vedere faptul că in 1988 la 
orz și griu s-au obținut cele mai 
mari producții din ultimii cinci ani, 
inclusiv pe loturile semincere, pen
tru toate cele 79 270 hectare care se 
vor însămința cu cereale păioase 
s-au asigurat semințe numai din ca
tegorii biologice superioare, elită și 
înmulțirea întîi. din soiurile zonate 
în cadrul județului,, mai produc
tive, rezistente la boli și dăunători.

Pînă în momentul de față au 
fost condiționate 
5 363 tone orz. 820 
tone orzoaică, 
13 000 tone grîu și 
628 tone secară, 
în unități s-au 
livrat deja 729 to
ne orz, 198 tone 
orzoaică și 57 to
ne grîu. In aceas
tă săptămînă vom 
primi din alte ju
dețe 1 275 tone 
grîu. 100 tone orz 
și 550 tone or
zoaică".

Așa după cum 
lesne se poate 
constata, dacă, în 
ce privește am
plasarea culturi
lor. asigurarea, condiționarea șl 
livrarea semințelor, pregătirile se 
desfășoară normal, nu putem face 
aceeași afirmație despre elibe
rarea terenului de paie și ogoare
lor. Situația la zi relevă că paiele 
au fost strinse și transportate de pe 
87 la sută din suprafață, iar din cele 
79 270 hectare planificate s-au arat 
numai 16 000 hectare. Analizată in 
raport cu forța de muncă existentă, 
cu capacitățile de transport — inclu
siv atelajele — și numărul mare de 
tractoare cu pluguri care ar putea 
intra în brazdă, situația este total 
necorespunzătoare. Din discuțiile 
purtate cu specialiștii de la direc
ția agricolă județeană și Trustul 
S.M.A. rezultă că pentru aceste lu
crări prioritare cota zilnică de mo
torină — de 48 tone — repartiza
tă de Ministerul Agriculturii se do
vedește a fi insuficientă. Compara
tiv cu anul trecut, producția de paie 
este dublă, ceea ce implică folosi
rea unui număr mai mare de pre
se de balotat și mijloace auto de 
transport. Cele peste 3 000 de ate
laje din unitățile cooperatiste sînt 
angrenate acum la transportul fu
rajelor, vrejilor de fasole, legume
lor și în primul rînd al paielor, dar 
ele nu pot acoperi decît 30 la sută 
din capacitatea de transport.

In perioada 1—20 august, cele 14 
stațiuni dd mecanizare au primit, fti*  
medie, cite 3,5 tone de motorină zil

nic, ceea ce le-a permis să balote
ze cite 5 000 tone paie pe zi și să 
are cite 350 hectare. Așa după cum 
aveam să constatăm, zilnic, de la 
fiecare S.M.A. s-au luat cite 2—3 
butoaie cu motorină pentru a se 
asigura funcționarea motopompelor 
de la fermele legumicole cu siste
me de irigații neconectate la re
țeaua electrică, a vindroverelor care 
recoltează lucerna și porumbul pen
tru siloz. în aceste condiții, la e- 
fectuarea arăturilor viteza medie 
zilnică de 4 305 hectare planificată 
la nivelul județului nu a fost atin
să decît în proporție de șase la sută.

Luni, 22 august, în consiliul agro
industrial Mihăilești, din cele 6 785 

hectare fuseseră 
eliberate de paie 
5 850 hectare, iar 
arăturile au fost 
făcute pe 1600 
hectare din cele 
3 435 hectare pla
nificate. La C.A.P. 
Văcărească, acți
unea de eliberare 
a terenului se a- 
propia de final. 
„Vara trecută, de 
pe aceeași supra
față abia am reu
șit să stringem 
900 tone de paie, 
ne precizează Ni
colae Ciufu, pre
ședintele unită
ții. Acum avem 

in baza furajeră peste 2 500 tone 
și pe cîmp alte 1 000 tone. Lu
crăm din zori și pînă la lăsarea se
rii pentru a crea front de lucru trac
toarelor cu pluguri fiindcă mai a- 
vem de arat 550 de hectare. Spe
răm că ni se va asigura mai mul
tă motorină".

Aceeași mobilizare de forțe și a- 
ceeași problemă — motorina — so
luționată parțial, și în consiliul a- 
groindustrial Balta Albă, unde lip
sa precipitațiilor din ultimele trei 
săptămîni și căldura puternică au 
determinat uscarea rapidă a solu
lui și, implicit, greutăți în efectua
rea arăturilor. La C.A.P. Boldu, 
transportul paielor se face numai cu 
cele 110 atelaje. „Motorina, atita cită 
ne revine, o folosim la arături și 
la recoltarea furajelor — ne spune 
Ene Gîrban, președintele unității. Cu 
toată drămuiala pe care o facem nu 
ne ajunge să acoperim întregul vo
lum de lucrări".

Situații similare am constatat și 
în alte unități agricole, ceea ce ne 
determină ca in loc de concluzii să 
reamintim numeroasele apeluri ale 
lucrătorilor ogoarelor buzoiene de a 
se asigura motorina la nivelul ne
cesarului, acum, cind nu este încă 
prea tirziu.

* Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii*

O grădină de legume se asociază, 
în mod necesar, cu o sursă de apă 
din care culturile să poată fi irigate 
la timp și abundent, Dar pămînturile 
cooperativei agricole Coteana, jude
țul Olt, nu sînt străbătute de apele 
vreunui riu sau pîrîu cît de cît mai 
însemnat din care să se fi putut 
asigura apa pentru udat legumele. 
Și totuși oamenii de aici au început 
să cultive legume eu vreo 20 de ani 
in urmă, nu cu mult timp după coo
perativizare. Cîțiva pasionați „au 
tras cu coada ochiului" la grădinile 
situate pe Valea Oltului, ori poate 
și prin altă parte, învățînd treptat 
să cultive legume. Acum, după cum 
ne precizează Tudor Elencu, preșe
dintele unității, 
Ia Coteana se 
cultivă peste 100 
hectare cu legu
me, într-o struc
tură diversifica
tă, furnizindu-se 
cantități însem
nate pentru fon
dul de autoapro- 
vizionare, cit și 
la fondul de stat. 
Grădina de legu
me este mindria 
cooperatorilor, a- 
sigurîndu-le sur
se importante de 
venituri.

La început a 
fost mai greu 
și în privința 
tehnologiei, dar mai cu seamă 
a apei. Cu cîțiva ani in urmă, 
din 1982, a fost amenajat un sistem 
local de irigații. Se uda cu moto- 
pompele. Grădina, înființată lingă 
șoseaua ce duce de la Slatina la 
Drăgănești, arată întinsă, bine lu
crată și plină de roade. Doar anul 
trecut a fost mutată lingă o acu
mulare și pe vechiul loc au fost in
stalate antene pe întreaga suprafață, 
întrucît și acest loc a fost prins în 
sistemul de irigații Ipotești, nou în
ființat, noua grădină, reînființată pe 
o suprafață de 105 hectare, a bene
ficiat din plin de apă. Iar dacă timp 
de peste două luni norii au ocolit 
Coteana. ca și întregul județ, cele 
15 aripi de ploaie, cu cîte 22 de as- 
persoare, au funcționat neîntrerupt, 
contribuind la dezvoltarea viguroasă 
a culturilor de roșii timpurii, ardei, 
roșii de toamnă, dovlecel, pepeni 
verzi, vinete șl altele.

O singură dată, cu vreo două săp
tămîni în urmă, i-a încurcat o ploaie 
cu grindină. Au fost afectate mat 
mult tomatele. Oamenii au privit cu 
amărăciune consecințele, dar nu au 
disperat. Au fost inițiate lucrări 
speciale, suplimentare, de copilit, 
cîrnit. ciupit, menite să redreseze., 
culturile. A fost pusă din plin fa în
cercare priceperea unor legumicul
tori cu experiență, în majoritate fe
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Să fie urmat 
exemplul 

fruntașilor I

mei : Alexandrina Marin. Rada Ilie, 
Visa Cirstea, Elena Sora, Agafița 
Nistor, Niculina Pîrvan. Vasilica 
Sfetcu. Au fost întețite lucrările de 
întreținere in general. Culturile au 
fost salvate. S-a recoltat, iar lucra
rea continuă. La fondul pieței au 
fost livrate cîteva sute de tone de 
roșii timpurii, ardei, vinete, pepeni. 
Au lucrat din plin și cooperatorii de 
la secția de semiconserve. înfiin
țată de doi ani. cu o producție anu
ală de preparate din legume în va
loare de 2,5 milioane lei. Coopera
torii de aici, de la secție, ajută și la 
recoltat, deși în grădină munca este 
organizată în acord global indi
vidual. Deci fiecare cu parcela re

partizată. Volu
mul lucrărilor 
este mare, recol
tarea cunoaște o 
perioadă de virf, 
mai sint de efec
tuat întreținerea, 
prășitul ardeilor, 
irigarea, iar cei 
60 de oameni ai 
fermei de legume 
abia le fac față. 
Se muncește, cum 
se spune, zi-lu- 
mină, așa cum a- 
veam să consta
tăm zilele aces
tea. Grădinarii 
sint ajutați și de 
cei care lucrează 
la secția de con

serve, de unii de la alte ferme, de 
elevii aflați în vacanță. Din cele 
spuse de unii legumicultori cu care 
am stat de vorbă, am înțeles că. la 
fel ca în anii trecuți, ei sînt hotăriți 
să obțină o recoltă cît mai mare.

Peste drum se întinde ferma de 
legume Bălănești, a Asociației eco
nomice de stat și cooperatiste Dră
gănești. De ani de zile, grădinarii 
din Coteana și Bălănești se află în
tr-o veritabilă întrecere. Fiecare do
rește ca grădina lui să arate mai 
frumos, să dea roade mai îmbelșu
gate. Este o întrecere din care ciști- 
gă și unii, și alții, întregul județ.

Am prezentat această experiență 
care demonstrează că, atunci cînd 
grădinarii își fac pe deplin datoria, 
rezultatele sînt dintre 'cele mai bune. 
Și alte unități cultivatoare de legu
me din județul Olt au grădinile 
bine Îngrijite, iar la recoltare se 
respectă graficele Întocmite. Ca ata
re. pînă acum au fost livrate la fon
dul de stat 90 000 tone legume, can
titate ce se apropie de planul la zi. 
Acest rezultat putea fi mai bun dacă 
în toate unitățile agricole s-ar fi f 
acționat cu răspundere la efectuarea ' 
lucrărilor de îngrijire, la irigarea 
legiimeldi’.

Mihai GRIGOROȘCUTA
corespondentul „Scinteii"

Al doilea profil de fabricație la întreprinderea mecanică de utilaj chimic-Bucureștî

0 soluție modernă, eficientă de folosire 
intensivă a capacităților de producție

într-o lume în care prefacerile determinate de progresul tehnico- 
științific sint deosebit de rapide și in multe privințe spectaculoase, adap
tarea operativă a producției fiecărei unități economice la cerințele pieței 
interne și externe devine o sarcină de stringentă actualitate. Firește, in 
condițiile economiei planificate, o asemenea acțiune de anvergură și pro
funzime poate fi realizată cu maximă economie de mijloace, urmărin- 
du-se atit folosirea deplină a capacităților de producție, cit și valorifi
carea superioară a resurselor materiale, financiare, umane, asigurarea 
unei înalte eficiente. Totodată, această adaptare la cerințele, în continuă 
schimbare, ale pieței interne și internaționale trebuie să se facă din 
mers, profilul nou de fabricație, uneori radical deosebit de cel vechi, 
îngemănîndu-se într-un timp scurt cu profilul tradițional.

Un examen dificil: 
lărgirea profilului 

de fabricație
în urmă cu cîțiva ani, co

lectivul de la ÎNTREPRINDE
REA MECANICĂ DE UTILAJ CHI
MIC (I.M.U.C.) BUCUREȘTI, presti
gioasă unitate economică, nu s-ar fi 
gîndit că într-o perspectivă, nu prea 
îndepărtată, va ajunge să producă 
utilaj de cu totul alt profil și de 
complexitate mult sporită. Momen
tul de referință 
în activitatea aces
tui colectiv l-a 
constituit anul 1980 
cind, in urma vi
zitei de lucru efec
tuate de tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. 
secretarul general 
al partidului, uni
tatea a primit
sarcina de a. asimila și produ- 
ce utilaj tehnologic pentru indus
tria alimentară. începutul părea de 
bun augur. Dacă aici se fabricau re
actoare de sinteză și alte utilaje 
complexe, pentru industria chimică 
și petrochimică, de ce nu s-ar putea 
realiza și instalații pentru panifica
ție, pentru industria laptelui etc.

La prima vedere s-ar părea ca 
există similitudini in organizarea 
proceselor de producție Ia cele două 
tipuri de utilaje. în realitate însă 
— o spun specialiștii și o spun și 
cei din uzină, acum — producția de 
utilaj alimentar este mult mai com
plexă. Noul profil de fabricație im
punea nu realizarea unor utilaje dis
persate, ci a unor linii complet auto
matizate, care presupun un grad de 
prelucrabilitate mai inalt, un număr 
mai mare de repere și mecanisme 
componente. Mai mult, aceste insta
lații se produceau pentru prima dată 
în țară, urmind să concureze produ
se asemănătoare, executate de firme 
cu tradiție în domeniul fabricării 
uti/âjelor alimentare.

Introducerea in fabricație a unor 
astfel de instalații a însemnat pen
tru oamenii muncii din întreprinde
re nu doar o simplă adaptare la un 
nou profil, ci un adevărat salt calita
tiv. un veritabil examen al compe
tenței tuturor, de la muncitor la di
rector.

— Atunci cind am aflat că vom 
executa utilaje alimentare am fost 
puțin surprins, ne spune maistrul 
Constantin Neacșu — nu credeam că 
voi avea momente de mari satisfacții 
profesionale. Deși specificul pro
ducției rămine același — serii mici 
și unicate, cu cicluri de fabricație 

cuprinse între 9 și 12 luni — trecerea 
la fabricarea noilor produse a nece
sitat un efort suplimentar, o anga
jare mai mare din partea tuturor 
pentru realizarea In bune con
diții a sarcinilor de plan. In pri
mul rînd, trebuiau convinși oame
nii să producă altceva, altcumva 
decît erau obișnuiți să facă pînă 
acum. Un rol important în acest 
proces de conștientizare, de mobili
zare a oamenilor muncii la realizarea 
sarcinilor l-au avut organizația de 
partid, comuniștii, care în permanen

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
la tribuna SCintClI
ță s-au situat prin fapte în prima li
nie a bătăliei pentru nou. Astfel, 
acum în întreprindere noul repre
zintă o adevărată stare de spirit. A- 
ceastă problemă se află permanent 
„la ordinea zilei" pe agenda de lucru 
a comitetului de partid, care anali
zează, organizează și conduce efectiv 
întregul proces al asimilării și pro
ducerii utilajului tehnologic alimen
tar.

Un lucru este cert. Zilele și lunile 
de eforturi, cînd programul de mun
că se prelungea adeseori pentru fa
miliarizarea cu noile tehnologii de 
execuție, au fost încununate cu 
succes. Este drept, nu întotdeauna 
omologările s-au făcut la timp, dar 
cu perseverență, răbdare și valorifi- 
cind experiența anilor precedenți s-a 
ajuns la rezultate remarcabile.

Și un debut promițător
După șapte ani de încercări, pon

derea utilajului tehnologic destinat 
industriei alimentare în producția- 
marfă a ajuns la 33.7 la sută, urmind 
ca în 1990 să atingă 50 Ia sută. In tot 
acest timp, în paralel cu asimilarea 
produselor din profilul doi de fabri
cație. s-a acordat ateriția necesară și 
realizării utilajului chimic, a cărui 
fabricație a marcat un important pro
gres din punct de vedere tehnic și 
calitativ. Pe această cale producția- 
marfă crește in acest an, față de 
1980, cu 32 la sută, iar productivita
tea muncii, cu 4,7 la sută.

In nomenclatorul de produse al 
Întreprinderii intră acum linii de 
paste făinoase scurte, medii și lungi, 
linii de concentrat pasta de tomate, 
instalații pentru producerea sucului 

alimentar din mere și fructe de pă
dure, linii pentru produse de patise
rie etc.

Din discuțiile avute cu specialiști și 
cadre de conducere din unitate am 
reținut preocuparea consecventă de 
a concepe și asimila produse și teh
nologii noi, de mare productivitate. 
Astfel, este în curs de finalizare li
nia de concentrare, uscare și amba
lare lapte praf pentru copii, iar pină 
în anul 1990 se preconizează realiza
rea programelor prioritare de crește
re a producției de texturate de soia 
și de expandate din fulgi de cereale 
și legume.

Strategia performanței
Consecvența comitetului de partid 

de a analiza stadiul îndeplinirii pro
gramelor zilnice, dar și de perspec
tivă a condius la conturarea unei 
adevărate strategii, care vizează în 
special implementarea produselor din 
profilul doi de fabricație. O primă 
categorie de măsuri a vizat latu

ra organizatorică. 
Concret, s-a trecut 
la specializarea 
secției cazangerie 
II pentru executa
rea în flux tehno
logic a utilajelor 
alimentare, iar în 
atelierul corpuri 
s-au amenajat trei 
linii de fabricație 

distincte : de întregit formate, de su
dat table subțiri, de formare corpuri.

Deși unitatea dispunea de capaci
tăți moderne, s-a impus completarea 
cu unele utilaje, dar mai ales dota
rea mașinilor cu sculele și dispozi
tivele necesare noului program de 
fabricație. Atelierului sculărie — au- 
toutilări i-au Tevenit sarcini sporite 
în executarea cu forțe proprii a aces
tor dotări. Aici își desfășoară activi
tatea un harnic colectiv, care pu- 
nîndu-și în valoare talentul, crea
tivitatea a reușit să obțină reali
zări de prestigiu. De exemplu, dis
pozitivul pentru lustruirea interioară 
a virolelor din oțel inoxidabil, adap
tat pe strung carusel a condus la 
creșterea calității suprafețelor prelu
crate și, implicit, a parametrilor 
funcționali ai produselor.

O a doua categorie de măsuri a vi
zat perfecționarea colaborărilor cu 
unitățile din cadrul Centralei indus
triale de utilaj chimic și alimentar 
București pentru pregătirea fabrica
ției de utilaj alimentar. în acest scop, 
de la întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" s-a preluat o linie 
tehnologică de asamblare și montaj 
schimbătoare de căldură și dispozi
tivele mobile pentru prelucrat supra
fețe de etanșare, iar de la întreprin
derea „Tehnofrig" Cluj-Napoca s-a 
achiziționat un stand de probe pen
tru echipamente pneumatice. Cu spri
jinul centralei, colaborarea s-a ex
tins atit in domeniul aprovizionării 
cu materii prime și materiale, cît 
mai ales în domeniul tehnic, pentru 
rezolvarea în comun a unor proble
me concrete de producție.

De asemenea, alături de specialiștii 
din întreprindere și din centrală au

Secția de prelucrări mecanice, a întreprinderii mecanice de utilaj chimic-Bucureștî Foto : Lucian Simion

fost antrenați și alți factori în rezol
varea problemelor legate de valori
ficarea superioară a bazei de mate
rii prime și introducerea tehnologii
lor noi, cu randamente superioare. 
Amintim în acest sens colaborarea 
cu institutele politehnice din Bucu
rești și Cluj-Napoca pentru realiza
rea unor teme de cercetare legate de 
tehnologii moderne de turnare și pre
lucrare a suprafețelor. în perspecti
vă, se preconizează introducerea, cu 
sprijinul efectiv al acestor unități de 
învățămînt, a tehnologiei de sudare 
electrică prin presare fără material 
de aport și a frezării prin copiere a 
reperelor de tip camă, specifice uti
lajului alimentar.

întreprinderea trecea printr-o ma
joră schimbare a structurii de fabri
cație. O necesitate resimțită de toți, 
înțeleasă de toți și care a imprimat 
activităților zilnice ale colectivului 
de aici o febrilitate intensă o repre
zintă acțiunea de modernizare. Și 
aici se cuvine subliniat faptul că o 
bună parte din programele de mo
dernizare vizează direct tehnologiile 
de lucru și produsele din profilul doi 
de fabricație. Aceste măsuri privesc 
modernizarea fluxurilor de fabrica
ție, îmbunătățirea pregătirii tehnice, 
a programării, lansării și urmăririi 
producției, raționalizarea debitării 
materialelor, perfecționarea mijloa
celor de control tehnic și de calitate.

Programul de modernizare a fost 
conceput cu sprijinul direct al Insti
tutului de cercetare proiectare pen
tru industria de utilaj alimentar și 
tehnica frigului Cluj-Napoca. Aceas
tă acțiune cuprinde reproiectarea u- 
nor subansamble din instalațiile 
complexe în scopul reducerii consu
murilor de materiale și energie. în 
perioada 1987—1988 au fost moderni
zate liniile de fabricație paste făi
noase scurte și medii, iar autoclava 
rotativă pentru sterilizat conserve a 
fost, practic, reproiectată, avînd 
acum un ciclu automat de producție 
comandat prin microprocesor. Toate 
aceste măsuri au ca efecte tehnico- 
economice reducerea masei nete și a 
prețului de cost, creșterea fiabilității 
utilajelor.

Trecerea la profilul doi de fabri
cație a determinat creșterea ponderii 
sectorului prelucrător din cadrul în
treprinderii. Dacă pentru fabricarea 
utilajului chimic era necesar un 
strungar la 5—6 cazangii, in condiții
le actuale raportul s-a inversat. Ca 
urmare a acestei situații au survenit 
mutații importante pe plan socio- 
profesional. Desigur, formarea unor 
echipe complexe, alcătuite din mun
citori specializați pe operații, a pre

supus și ridicarea nivelului de pre
gătire profesională. încă din anii tre- 
cuți s-au organizat, cu sprijinul cen
tralei, cursuri de policalificare în 
meseriile de lăcătuș-sudor, strungar- 
frezor, forjor-presator-tratamentist. 
De asemenea, în acest scop, în anul 
1987, peste 45 la sută din personalul 
muncitor a fost cuprins în cursuri 
de perfecționare, urmind ca in acest 
an să se finalizeze cursurile pentru 
ridicarea pregătirii profesionale a tu
turor muncitorilor din întreprindere.

Ce oferă perspectiva
— Desigur, în legătură cu realiza

rea profilului doi de fabricație am 
făcut multe lucruri bune — ne spu
nea inginerul Teodor Popa, directo
rul tehnic al unității — dar sîntem 
conștienți că cerințele sînt mult mai 
mari. Execuția noilor produse a de
terminat o mutație calitativă în sti
lul de muncă al nostru, al tuturor. La 
toate locurile de muncă se observă o 
profundă implicare din partea fiecă
rui muncitor, maistru, specialist în 
soluționarea problemelor. Cu toții ne 
preocupăm mai mult de calitatea 
produselor, de folosirea cît mai ju
dicioasă a materiilor prime, materia
lelor și energiei. Am perfecționat 
tehnologiile, am întărit disciplina de 
muncă, am reorganizat unele fluxuri, 
am reamplasat unele utilaje și agre
gate. Rezultatul ? A sporit ritmul 
de producție, a crescut calitatea pro
duselor. Am avut și unele greutăți, 
dar trebuie să spunem limpede că 
numai pe această cale am reușit să 
utilizăm deplin capacitățile de pro
ducție și să acoperim cu contracte 
economice planul. Din acest punct de 
vedere se cuvine să apreciem, în 
mod deosebit, clarviziunea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, a orien
tat întreaga noastră activitate in 
sensul evoluției proceselor și feno
menelor economice, trasindu-ne sar
cina de a asimila in fabricație utilajul 
tehnologic destinat industriei alimen
tare, în scopul reducerii importuri
lor și al dezvoltării intensive a aces
tei ramuri importante a „ economiei 
naționale.

— După cum se știe, produsele din 
profilul doi de fabricație au un grad 
de complexitate mai mare și necesită 
echipamente electrice, hidraulice șl 
de automatizare. Cum colaborați cu 
furnizorii acestor elemente absolut 
necesare finalizării utilajelor pe care 
le produceți ?

— într-adevăr, aceste componente 
constituie „sistemul nervos" al insta
lațiilor noastre și ținem o strînsă le

gătură cu întreprinderile producătoa
re. în general sintem mulțumiți de 
modul cum evoluează colaborarea, 
dar trebuie spus, cu părere de rău, 
că întîmpinăm greutăți datorită fia
bilității scăzute a unor componente 
pe care le primim. Printre furnizorii 
care ne creează probleme se numără 
întreprinderea de panouri și tablouri 
electrice Alexandria, întreprinderea 
„Balanța" Sibiu, întreprinderea de 
elemente pneumatice și aparate de 
măsură Bîrlad. Pot exista desigur 
multe justificări din partea furnizo
rilor, dar toate acestea rămin 
fără un suport obiectiv atita vreme 
cit golurile existente in aprovizionare 
afectează finalizarea la timp a utila
jelor și instalațiilor sau funcționarea 
lor. Pentru a preintimpina unele ne
ajunsuri, am organizat in cadrul 
Întreprinderii un colectiv de specia
liști atit pentru montarea elemen
telor de automatizare, cît și pentru 
remedierea operativă a deficiențelor.

— Cum apreciat! nivelul de com
petitivitate al produselor din profilul 
doi de fabricație ?

— Putem spune că ne situăm cu 
produsele noastre la nivel mondial 
de competitivitate și că in prezent ne 
concentrăm atenția pentru promova
rea pe scară cît mai largă a expor
tului. Acest obiectiv este pe deplin 
realizabil dacă ne gindim că între
prinderea noastră este cunoscută pe 
plan mondial, prin utilajul chimic pe 
care îl exportăm în proporție de 30 
la sută. Recunoaștem însă că nici 
noi nu ne-am preocupat in suficientă 
măsură pentru promovarea produse
lor noastre pe piața externă.

Ce concluzii se desprind din aceste 
investigații ?

In primul rînd s-a dovedit că tre
cerea la profilul doi de fabricație a 
fost nu numai o acțiune necesară și 
posibilă, dar și deosebit de eficientă, 
avind efecte importante în realiza
rea ritmică, pe toată durata anului, 
la un inalt nivel calitativ a planului 
de producție. Este meritul colectivu
lui de oameni ai muncii de la 
I.M.U.C. București, dar in egală mă
sură se cuvine a fi evidențiat spri
jinul direct primit din partea centra
lei și a unităților colaboratoare. 
Dacă multe dintre probleme au fost 
rezolvate și s-au obținut efectele 
economice scontate, aceasta se dato
rează și faptului că a existat o stra
tegie clară a ceea ce trebuia înfăp
tuit, iar măsurile au fost mereu dez
bătute. regîndtte în funcție de cerin
țele etapei respective.

Dorina BREAZ 
Vasile ILIJȚ

Sarcini economice prioritare 
în etapa actuală <

(Urmare din pag. I)
pentru realizarea exemplară. în con
diții calitativ superioare, a planului 
la toți indicatorii trebuie să se îm
pletească cu desfășurarea unor ac
țiuni energice pentru sporirea, pe 
toate căile, a eficientei economice, 
pentru gospodărirea judicioasă a mij
loacelor materiale si financiare în
credințate spre administrare și dez
voltare. pentru înfăptuirea de către 
fiecare colectiv muncitoresc a pro
gramelor de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției. 
Din acest punct de vedere, trei pro
bleme se impun atenției in mod deo
sebit. Pe de o parte, este necesar ca 
pretutindeni să se ia măsuri ferme 
pentru încadrarea strictă in normele 
de consum stabilite. Pe de altă 
parte, este nevoie să se acționeze cu 
mai multă stăruință și răspundere 
pentru introducerea neintîrziată in i 
circuitul economic a stocurilor supra- i 
normative de materii prime, produc- ’ 
tie neterminată si produse finite. în ' 
vederea reducerii imobilizărilor de 
fonduri, accelerării vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante active. în 
sfirșit, în fiecare întreprindere tre
buie să se urmărească înfăptuirea 
neabătută a măsurilor privind creș
terea susținută a productivității 
muncii.

în domeniul Investițiilor, cu toate 
că pe unele șantiere se înregistrea
ză rezultate bune. meritorii. pe 
ansamblu insă, acestea nu sînt pe 
măsura capacității reale a detașa
mentului de constructori. Au ră
mas încă nefinalizate obiective și ca
pacități de producție fie datorită li
vrării cu întirziere a unor echipa
mente tehnologice, fie din propria 
vină a constructorului, care si-a dis
persat forțele pe largi fronturi sau 
spatii de iucru. în loc să le fi con
centrat in obiectivele care aveau 
cele mai sigure condiții de punere 
în funcțiune cit mai grabnică. E ne
voie, și aici, de măsuri energice pen
tru recuperarea restantelor acum, 
cînd timpul este deosebit de prielnic 
muncii pe șantiere. Societatea este 
deosebit de interesată în finalizarea 
la timp a noilor capacități din ener
getică, extracție minieră și petrolie
ră. sectoare de bază ale economiei 
naționale, a tuturor obiectivelor de 
investiții planificate.

înfăptuirea în cele mai bune con
diții a tuturor sarcinilor ce revin oa
menilor muncii din întreaga econo
mie incumbă o contribuție sporită, 
permanentă și eficientă din partea 
cercetării științifice, ingineriei teh
nologice și unităților de introducere 
a progresului tehnic. Sint, desigur, 
și în acest domeniu, o seamă de rea
lizări pozitive obținute în acest an. 
In continuare se impune ca pretutin
deni să se manifeste o preocupare 
perseverentă pentru finalizarea cu 
operativitate și la un nivel calitativ 
superior a cercetărilor, pentru apli
carea lor promptă în sfera produc
ției materiale.

Răspunzind vibrantelor îndemnuri 
ale secretarului general al partidului, 
colectivele de oameni ai muncii, ple
nar mobilizate de organele și organi
zațiile de partid, sint chemate să ac
ționeze cu întreaga lor capacitate 
creatoare pentru a valorifica cu efi
cientă sporită mijloacele tehnice și 
materiale de care dispun, să acțio
neze cu dăruire și spirit revoluționar 
pentru ca planul pe acest an să fie 
exemplar îndeplinit.



SCINTEIA - joi 25 august 1988 PAGINA 3făuritor™ celei mai străluciteepoci dimstoriă romămei
- PROFUNDA RECUNOȘTINȚĂ, DRAGOSTEA ȘI PREȚUIREA POPORULUI
Vibrante mesaje și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul celei de-a 44-a aniversări 

a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă
In aceste momente sărbătorești. în 

deplină unitate de gind și faptă, cu 
care oamenii muncii din tara noastră 
aniversează împlinirea a 44 de ani de 
la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă — eveniment ce a 
deschis o eră nouă, de profunde 
transformări revoluționare în viața 
societății românești — permiteți-ne, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă adresăm 
dumneavoastră, genialul strateg și 
ctitor al României socialiste moder
ne. marele erou intre eroii națiunii, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, cele mai respectuoase 
felicitări, urări de sănătate și viață 
îndelungată spre a conduce pe mai 
departe, cu aceeași neasemuită clar
viziune. cutezanță novatoare și 
nețărmurită dăruire patriotică, parti
dul și poporul pe drumul glorios al 
socialismului si comunismului, se 
arată in telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

Acum, la împlinirea a 23 de ani 
de cind. prin voința unanimă a în
tregului partid si popor, dumnea
voastră ați fost învestit cu istorica 
misiune de a conduce destinele îna
intării țării spre luminosul ei viitor 
comunist, trăim cu toții sentimentul 
deplinei satisfacții și al legitimei 
mindrii patriotice pentru mărețele 
împliniri ale acestei perioade pe 
care întreaga națiune o numește, 
în semn de aleasă cinstire 
și adincă recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Cu legămintul solemn de a ne 
spori neîncetat contribuția la înfăp
tuirea. sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă, a politicii profund 
științifice a partidului și statului, în- 
găduiți-ne. mult stimate și .iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm. încă o dată, dumneavoas
tră. mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu. urarea fierbinte de ani 
multi, deplină sănătate, satisfacție si 
fericire, noi și tot mai mari succe
se în activitatea rodnică și neobosită 
ce o dedicați binelui și fericirii în
tregului popor. înaintării necontenite 
a patriei pe noi culmi de civilizație 
și progres, cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în întreaga lume.

Puternic mobilizați de ideile, 
orientările și indicațiile cuprinse in 
Tezele din aprilie, hotărîți să răs
pundem prin fapte recentelor măsuri 
luate de partid la inițiativa dum
neavoastră. penii u majorarea retri
buțiilor și pensiilor, ne angajăm, 
mult stimate șî iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu 
înaltă răspundere și abnegație pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul1 cincinal, să 
ne sporim eforturile în vederea 
transpunerii neabătute în viață a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. pe deplin încredințați că ne adu
cem in acest fel contribuția la .înăl
țarea patriei pe culmi tot mai lumi
noase de bunăstare și prosperitate, 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.

In deplin consens cu sarcinile ce 
se desprind din hotărîrile Congresu
lui al XIII-lea si Conferinței Națio
nale ale partidului, urmind neabătut 
îndemnurile si indicațiile dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, vă raportăm 
că oamenii muncii din județul Arad 
acționează, cu inaltă răspundere co
munistă. pentru realizarea sarcinilor 
de plan ce ne revin in acest an. pen
tru creșterea productivității muncii, 
reducerea costurilor de producție, re
cuperarea și valorificarea superioară 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei — se arată 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARAD AL P.C.R. în agricul
tură există preocupări majore pen
tru pregătirea desfășurării in cele 
mai bune condiții a campaniei, agri
cole de toamnă, lucrătorii ogoarelor 
arădene fiind ferm hotărîți să con
tribuie la sporirea producțiilor agri
cole. vegetale și animale, la înfăp
tuirea cerințelor autoconducerii și 
autoaprovizionării în profil teritorial 
cu produse agroalimentare.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos, animați de cele 
mai calde sentimente de stimă și 
prețuire, vă adresăm, mult iubite și 
stimate conducător, acum, la ceas de 
scumpă sărbătoare a libertății noas
tre. urări de viață lungă, in deplină 
sănătate si putere de muncă, pentru 
a ne conduce cu aceeași înțelepciune 
și clarviziune spre culmile luminoase 
ale comunismului.

Tn bilanțul strălucit de realizări pe 
care poporul român îl prezintă la 
această măreață sărbătoare se înscriu 
și succesele obținute de comuniști, 
de toți oamenii muncii din județul 
Bacău, care acționează cu înaltă răs
pundere, în climatul de puternică 
angajare patriotică. revoluționară, 
generat de excepționala valoare teo
retică și practică a tezelor din magis
trala expunere prezentată la ședința 
Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din 29 aprilie a.c. — 
amplu program de muncă și luptă 
comunistă. Tntregul activ de partid, 
toți oamenii muncii din județul 
Bacău ne angajăm să dezvoltăm 
necontenit aceste succese astfel încit 
perioada de pregătire a viitoarei 
plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român să con
stituie și pentru organele și organiza
țiile de partid. pentru cadrele de 
conducere din toate sectoarele vieții 
politice și social-economice, perioada 
unei permanente perfecționări a 
formelor și mijloacelor muncii poli
tice — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BACAU 
AL P.C.R.

Măreața sărbătoare a poporului ro
mân constituie pentru organizațiile 
revoluționare de tineret Un prilej 
deosebit de intensificare a întregii 
activități politico-educative și orga
nizatorice în vederea antrenării tu
turor tinerilor României socialiste la 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare multilaterală a țării, creșterii 
preocupărilor pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, e- 
ducarea comunistă, patriotică a ti
neretului. in spiritul tezelor, idei

lor și sarcinilor reieșite din magis
trala dumneavoastră expunere din 
29 aprilie, însuflețitor program de 
muncă și acțiune revoluționară al 
întregului nostru popor, al tinerei 
generații a patriei — se menționea
ză în telegrama COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST.

In aceste momente de aleasă săr
bătoare a întregului nostru popor, pe 
deplin conștienți că niciodată în fața 
tinerilor nu s-au deschis perspecti
ve mai luminoase, mai înălțătoare 
ca in măreața epocă istorică pe care 
o trăim, ne angajăm solemn în fața 
dumneavoastră, .mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, să 
învățăm necontenit și să muncim 
fără preget, să ne formăm ca buni 
muncitori și specialiști, cetățeni de 
nădejde ai țării, gata în orice îm
prejurare să răspundem îndatoriri
lor de maximă răspundere pe care 
ni le va încredința societatea, să ac
ționăm neabătut pentru traducerea 
exemplară in viață a mărețelor o- 
biective stabilite de Congresul ai 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, a Tezelor pentru plena
ra Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pentru gloria 
și înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Marea sărbătoare a libertății noas
tre găsește Bihorul, aidoma întregu
lui pămint românesc, mai puternic și 
mai înfloritor ca oricind — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R. Mărturia 
supremă a devotamentului nostru 
neclintit, a unității indestructibile a 
întregii națiuni in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general. își găsește ex
presia ei cea mai înaltă în tot mai 
bogate și semnificative fapte de 
muncă. Rod al politicii înțelepte 
a partidului de dezvoltare armo
nioasă a patriei, al dialogului viu, 
constructiv și mobilizator pe care 
l-ați purtat cu toți oamenii mun
cii de aici cu prilejul rodnice
lor vizite de lucru, am reușit, 
prin amplificarea energiilor și iniția
tivelor. prin afirmarea plenară a spi
ritului revoluționar, să ctitorim. în 
anii epocii de aur care vă poartă 
numele, impunătoarele cetăți ale pre
zentului socialist, unde munca pașni
că. creatoare, desfășurată sub semnul 
dorinței de prosperitate și indepen
dență a patriei comune, asigură de
plină egalitate în drepturi tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate.'. Aceste, izbinzi fără prece
dent ne stimulează,in crezul revolu
ționar și ne dau noi imbolduri, îiț- 
tr-o deplină comuniune de simțire și 
gind, pentru a pune argumentele 
trainice ale faptelor noastre -la ridi
carea mărețului edificiu al României 
socialiste de astăzi și miine.

Și la acest măreț eveniment, oști
rea țării își exprimă sentimentele de 
aleasă stimă, profund respect și 
nețărmurit devotament față de dum
neavoastră, marele erou intre eroii 
neamului, patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent, strălucit gin- 
ditor și om politic de largă cuprin
dere internațională, intruchipind, ca 
nimeni altul, înaltele virtuți ale po
porului român, idealurile sale de 
progres și prosperitate, conducător 
genial al mersului nostru ferm și 
neabătut, pe. calea socialismului și 
comunismului — se relevă in tele
grama MINISTERULUI APARARII 
NAȚIONALE.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, ' că, urmînd cu 
perseverentă luminosul exemplu pe 
care ni-l oferiți cu generozitate, 
armata țării va acționa și in conti
nuare neabătut pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, a sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a 
prevederilor Directivei privind pre
gătirea militară și politică, pentru 
ridicarea capacității combative a 
marilor unități și unităților, îndepli
nirea exemplară a sarcinilor in eco
nomia națională, pentru afirmarea 
plenară a oștirii oa inaltă școală de 
pregătire politico-educativă și pa
triotică a tinerei generații.

Aniversarea actului revoluționar, 
cutezător al eliberării României are 
loc in climatul de efervescentă emu
lație creatoare in care întregul nos
tru popor omagiază cu sentimente de 
înaltă vibrație patriotică și aleasă 
cinstire 23 de ani de la Congresul al 
IX-lea. cînd, prin voința unanimă a 
comuniștilor, a întregii națiuni, in 
fruntea partidului și a țării ați fost 
ales dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
eveniment încrustat cu litere de aur 
în istoria națiunii noastre, care a 
inaugurat epoca cea mai luminoasă 
și mai . bogată in realizări din istoria 
multimilenară a tării și pe care po
porul a legat-o trainic și pentru tot
deauna de numele și fapta dum
neavoastră. numind-o cu legiti
mă mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R.

La această măreață aniversare, 
oamenii muncii clujeni, strîns uniți 
în jurul gloriosului nostru partid co
munist. al dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
dau glas angajamentului lor solemn 
de a nu precupeți nici un efort, de 
a acționa cu cutezanță revoluționară 
și înalt patriotism pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor si sarcinilor 
ce ne revin din Programul și politica 
partidului și statului nostru, din is
toricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru aplicarea fermă în 
viață a tezelor din aprilie, a excep
ționalelor orientări și indicații l'or- 
mulațe de dumneavoastră la Con
sfătuirea de lucru cu activul și ca
drele de bază din domeniile muncii 
organizatorice, ideologice și politico- 
educative. pentru a , întimpina cu 
fapte deosebite de muncă viitoarea 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Marea noastră sărbătoare națională 
este aureolată de împlinirea in 
această vară. încărcată de semnifica
ții politice, a 23 de ani de la istoricul 

moment al alegerii dumneavoastră, la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., in 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, care a marcat în mod 
decisiv prezentul și viitorul țării 
noastre, declanșind. datorită străluci
tei gîndiri științifice și acțiunii revo
luționare inegalabile și exemplului 
dinamizator pe care ni-l oferiți zi de 
zi, energiile creatoare ale întregii 
națiuni, care au fost materializate in 
impresionantele transformări revolu
ționare intrate definitiv in conștiința 
întregului popor drept glorioasa 
„Epocă Nicolae Ceaușescu" — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că lumi
nosul dumneavoastră exemplu, pre
țioasele orientări și indicații pe care 
le-ați formulat întregului nostru 
popor, voința de neclintit a oameni
lor muncii covăsneni de a intîmpina 
viitoarea plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
prin înfăptuirea sarcinilor rezultate 
din Tezele din aprilie 1988 au deter
minat o puternică emulație creatoare, 
concretizată în îndeplinirea pe pri
mele șapte luni ale anului curent a 
sarcinilor la producția fizică indus
trială și a contractelor la export, in 
condiții de calitate ireproșabilă, iar în 

• Puternice sentimente de 
mîndrie patriotică pentru ma
rile infăptuiri din anii socialis
mului, îndeosebi din perioada 
inaugurată de istoricul 
Congres al IX-lea al P.C.R.
• Deplină unitate și angajare 
fermă pentru înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, de a acționa în 
spiritul Tezelor pentru plenara 
C. C. al P. C. R., asigurind 
continua dezvoltare a patriei

agricultură am încheiat la timp re
coltarea cerealelor, acționind in pre
zent pentru executarea exemplară a 
celorlalte lucrări de sezon in vederea 
obținerii unor rezultate la înălțimea 
exigentelor noii revoluții agrare.

In telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se subliniază : De ziua 
marii noastre sărbători naționale, 
Consiliul de conducere și Consiliul 
politic ale Ministerului de interne 
vâ roagă, cu deosebit respect, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu să primiți din 
partea întregului efectiv cele mai 
alese urări de viață îndelungată, de
plină sănătate și multă putere de 
muncă in fruntea partidului și a ță
rii, pentru gloria și măreția Româ
niei socialiste. Ne exprimăm, in 
același timp, cele mai alese senti
mente de admirație și gratitudine, 
de înaltă stimă și cinstire față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, savant de largă recu
noaștere internațională, care, alături 
de dumneavoastră, iși aduce o deo
sebit de prețioasă contribuție la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru.

Mulțumindu-vă, din adîncul inimi
lor, pentru sprijinul deosebit de pre
țios pe care ni-l acordați permanent, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe comandant suprem, că sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân vom fi mereu la datorie și vom 
acționa cu toată energia și pricepe
rea. în vederea îndeplinirii întoc
mai a sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, din recentele dum
neavoastră orientări și indicații, 
aducindu-ne intreaga contribuție la 
apărarea, cu devotament și vigilență 
sporită, a cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii, a indepen
denței și suveranității scumpei noas
tre patrii.

Dînd glas celor mai profunde sim
țăminte de stimă și prețuire ce le 
nutresc față de dumneavoastră, emi
nent conducător al partidului și sta
tului nostru, genial ctitor al Româ
niei socialiste moderne, strălucită 
personalitate a lumii contemporane, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița vă adresează, cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 44-a 
aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. cele mai 
calde felicitări și urări de sănătate, 
viață îndelungată și fericire, pentru 
a conduce pe mai departe țara și po
porul, cu aceeași neasemuită clarvi
ziune științifică, cutezanță revoluțio
nară și înflăcărat patriotism, pe dru
mul glorios al ridicării' patriei pe 
culmile luminoase ale civilizației co
muniste — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Mindri că partidul și țara au in 

frunte pe cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului, ne angajăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in aceste mo
mente de glorioasă aniversare, să vă 
urmăm cu credință și devotament' 
in tot ce gindiți și întreprindeți, să 
întreținem vie flacăra gîndirii dum
neavoastră revoluționare, să muncim 
cu abnegație și inaltă răspundere co
munistă pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor Congresului al XIII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a tezelor, orientărilor și 
indicațiilor dumneavoastră de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică.

Evocînd marea sărbătoare a liber
tății patriei — strălucită încununa
re a aspirației dintotdeauna a po
porului român de a-și făuri de sine 
stătător propriul său destin, înteme
iat pe mărețele idealuri ale pro
gresului, independenței și suverani
tății naționale — toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe plaiurile județului 
Hunedoara, minerii, siderurgiștii. e- 
nergeticienii, constructorii, lucrătorii 
din agricultură, exprimă atașamen
tul lor nețărmurit față de 
dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului român. Erou 

între eroii neamului, conducătorul 
revoluționar al națiunii pe calea 
glorioasă a făuririi socialismului și 
comunismului, eminentă personali
tate a vieții politice internaționale, 
promotor al păcii și Înțelegerii în
tre popoare, se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R.

Omagiul pe care vi-1 aducem, cu 
solemn legămint. in acest moment 
sărbătoresc, pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți spre binele și feri
cirea poporului român, pentru con
tinua dezvoltare economico-socială a 
județului Hunedoara, sint faptele 
noastre de muncă, de atașament și 
credință nețărmurită față de partid, 
hotărîrea de a acționa fără preget 
în acest an și in întregul cincinal 
pentru înfăptuirea istoricelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului.

Acum, cînd întreaga națiune vă 
aduce prinosul său de recunoștință 
și inaltă cinstire, vă adresăm din 
adîncul inimilor noastre, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urarea de viață 
lungă, sănătate și putere de mun
că, pentru împlinirea celor mat 
înalte idealuri de prosperitate, inde
pendență și pace ale poporului ro
mân.

....  • •
In spiritul orientărilor cuprinse în 

Tezele din aprilie, devenite program 
de muncă și luptă al întregului 
popor. Consiliul Național, comitetele 
și comisiile femeilor desfășoară o 
amplă activitate, menită să se ridice 
la exigențele și cerințele puse de 
dumneavoastră, tuturor organizațiilor 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce le revin în ac
tuala etapă privind dezvoltarea in
tensivă a economiei. înflorirea știin
ței si culturii, perfecționarea între
gii vieți sociale — se arată in tele
grama CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR.

îngăduiți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca. o dată cu 
omagiul fierbinte și sentimentele de 
înalt respect și cea mai vie recu
noștință pe care vi le adresăm, să ne 
reinnoim in fața dumneavoastră an
gajamentul ferm al tuturor femeilor 
patriei de a acționa în spirit revolu
ționar. cu intreaga capacitate de 
muncă pentru înfăptuirea exempla
ră a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a inestima
bilelor dumneavoastră orientări for
mulate în Tezele din aprilie.

în acest moment de mare sărbă
toare vă rugăm să primiți tradițio
nala urare românească de viață lun
gă. multă sănătate și neobosită pu
tere de muncă. împreună cu , mult 
iubita și stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. pentru a conduce poporul 
nostru, cu aceeași strălucire și cute
zanță revoluționară, pe drumul lu
minos al făuririi socialismului și co
munismului in România.

Aniversarea Zilei naționale a 
României ne oferă prilejul de a vă 
raporta că. însuflețiți de tezele pen
tru viitoarea plenară a Comitetului 
Central al partidului, stimulați de 
noile măsuri de majorare a retribu
țiilor, comuniștii, oamenii muncii din 
Maramureș, sint ferm angajați in 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe 1988 in industrie, agri
cultură. investiții. în toate domeniile 
economico-sociale. in realizarea an
gajamentului de a livra suplimentar 
economiei naționale însemnate can
tități de cupru, plumb, zinc și alte 
metale neferoase, produse din lemn, 
ale industriei ușoare, in valoare de 
peste 300 milioane lei. in pregătirea 
producției anului viitor — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.

Exprimîndu-ne angajamentul solemn 
de a face totul pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, vă rugăm să 
ne permiteți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
exprimăm dumneavoastră. mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu. în 
acest moment sărbătoresc, cele mai 
fierbinți urări de sănătate și fericire, 
de nesecată putere de muncă pentru 
a ne conduce cu aceeași înțelepciune 
și cutezanță revoluționară spre im- 

plinirea destinului socialist și comu
nist al scumpei noastre patrii.

Gîndirea și activitatea dumnea
voastră revoluționară au deschis noi 
orizonturi dezvoltării noastre econo
mico-sociale, constituind un inepuiza
bil izvor de idei și concepte pentru 
teoria și practica construcției socia
liste — se relevă in telegrama CO
MITETULUI DE STAT AL PLANI
FICĂRII. Contopind intr-un tot uni
tar analiza profund științifică a reali
tăților în continuă evoluție cu clar
viziunea remarcabilă în precizarea 
obiectivelor fundamentale ale progre
sului economico-social. dumneavoas
tră ați descifrat, in fiecare etapă, ce
rințele dezvoltării multilaterale a 
societății românești, concentrînd e- 
forturile pentru rezolvarea proble
melor cardinale ale creșterii econo
mice intensive, echilibrate și eficien
te. pentru asigurarea unor condiții 
tot mai bune de muncă și de viață 
întregului popor. Promovind o con- 
cepție originală, in centrul căreia stă 
teza potrivit căreia socialismul se 
construiește cu poporul si pentru 
popor, dumneavoastră ați fundamen
tat direcțiile de acțiune și ați inițiat 
ansamblul de măsuri pentru îmbi
narea consecventă a dirijării unitare 
a economiei pe baza planului națio
nal unic cu participarea largă a oa
menilor muncii la adoptarea si în
făptuirea deciziilor care privesc pre
zentul și viitorul țării, mecanismul 
de funcționare a economiei fiind 
ferm așezat pe principiile autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii.

Cu toții încercăm sentimente de 
mare mîndrie și profundă recunoș
tință știind că. astăzi. România so
cialistă este apreciată și stimată in 
intreaga lume pentru realizările do- 
bîndite în dezvoltarea economico- 
socială. pentru politica dinamică de 
pace și colaborare intre popoare, de 
făurire a unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și războaie, politi
că la elaborarea si înfăptuirea căreia 
dumneavoastră aveți rolul decisiv.

Asemenea întregului partid si po
por, comuniștii, toți locuitorii Me- 
hedințiului, nutresc sentimente de 
inaltă mîndrie patriotică față de tot 
ceea ce am dobîndit în acești ani 
luminoși, de istorie nouă, revolu
ționară și avînt creator, fără prece
dent, o patrie independentă, cu o e- 
conomie modernă, dinamică și tot 
mai_ competitivă, cu o știință, un in- 
vățămint și o cultură înfloritoare, un 
imens prestigiu internațional și o 
remarcabilă contribuție la soluțio
narea problemelor vitale ale lumii 
contemporane, o viață demnă și 
prosperă, un climat optim de afir
mare plenară a personalității uma
ne — grandioase realizări ce poar
tă amprenta distinctă a personalită
ții dumneavoastră de excepție, a 
uriașei energii și fermității cu care 
conduceți partidul și poporul spre 
strălucitoarea eră comunistă. se 
menționează în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R.

Aducindu-vă omagiul nostru fier
binte dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de numele căruia se leagă cele mei 
înalte năzuințe de libertate, inde
pendență, fericire și bunăstare ale 
poporului român, clarvăzător pentru 
o lume a armoniei și ințelegerii uni
versale. vă rugăm să ne primiți, in 
semn de adincă și vie recunoștință, 
urarea de ani mulți și fericiți, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in deplină sănă
tate și putere de munca, pentru a 
conduce cu aceeași înțelepciune pa
tria, partidul și poporul spre viito
rul de aur, comunist.

Dind glas, și cu acest prilel, înal
tei prețuiri pentru indelungata și 
rodnica activitate revoluționară pe 
care o dedicați cu neasemuită 
abnegație propășirii multilaterale a 
scumpei noastre patrii, ne expri
măm. totodată, marea bucurie și 
mîndrie de a putea participa, prin 
munca noastră, la transpunerea in 
viață a celor mai grandioase pro
iecte din istoria României, se ara
tă in telegrama BIROULUI EXE
CUTIV AL COMITETULUI NAȚIO
NAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEH
NOLOGIE.

însuflețită și mobilizată de stră
lucitul exemplu al operei științifice 
a tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, eminent 
savant și activist de seamă al parti
dului și statului, îndrumător 
neobosit al muncii noastre de fie
care zi, știința românească lărgește, 
totodată, necontenit orizonturile cu
noașterii, sporește rezerva de solu
ții cerute de marile sarcini ale dez
voltării economice și sociale a 
României, prevăzute in programele 
aprobate de Congresul 
și Conferința Națională 
lui.

Oamenii de știință din 
tră iși exprimă deplina adeziune față 
de Tezele din aprilie, însuflețitor 
program de acțiune revoluționară pe 
care l-ați dat națiunii, și se anga
jează să-și pună întreaga capacitate 
în folosul transpunerii lor în viață. 
Făgăduim să fim demni de marea 
încredere și sprijinul acordate sta
tornic in anii acestei epoci dome
niilor noastre de activitate, să mun
cim mai mult și mai bine pentru 
ca in fiecare din mărețele înfăp
tuiri ce poartă pecetea gîndirii dum
neavoastră vizionare să se 
sească cu putere contribuția 
celei mai avansate.

Profund recunoscători pentru gri
ja ce o purtați acestei minunate ve
tre a gliei strămoșești, care înmă
nunchează. pretutindeni în fapte și 
împliniri fără seamăn, gîndurile și 
îndemnurile dumneavoastră, cinstind 
marele jubileu prin noi realizări în 
muncă, vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la acest ceas de sărbătoresc bilanț, 
că acți’onînd ferm, așa cum ne ce
reți dumneavoastră, vom realiza in
dicatorii pe 8 luni in industrie ; am 
strins la timp și fără pierderi re
colta păioaselor, realizind cele mai 
mari producții de orz și grîu obți
nute vreodată in județul nostru — 
se menționează in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R.

Cu inimile pline de bucurie și 
satisfacții, cu alese sentimente de 
dragoste și inalt respect pe care le 
avem față de marele și genialul con
ducător. vă rugăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să primiți 
urarea tuturor fiilor județului Satu 
Mare, de multă putere de muncă, , 
rpultă. sănătate și- fericire, pentru a 
ne conduce cu aceeași cutezanță re- 

___  ____ „__ ............„___ _______ voluționară pe drumul înfloririi j 
■"23~AugtfSftU' nbî.. și" noi succesfe~1rt "‘“necbntontti;'scantpeVnonstre patrii,—
muncă, cinstind așa cum se cuvine 
marea noastră sărbătoare naționa
lă. se menționează in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. Pe primele 7 luni ale a- 
cestui an am realizat și depășit 
planul la producția-marfă industria
lă, fiind date, peste prevederi, pro
duse de . mecanică fină, optică, e- 
chipamente hidraulice și pneumati
ce in valoare de peste 30 milioane 
de lei, produse ale industriei elec
tronice de 23 milioane de lei, pes
te 42 000 tone de îngrășăminte chi
mice. 30 200 mp plăci din așchii de 
lemn. Au intrat in funcțiune o se
rie de noi capacități de producție, in 
rindul cărora se detașează instala
ția de 
chimic din Tîrnăveni.

Prin promovarea fermă a noilor 
cuceriri ale științei agrotehnice, în 
județul Mureș s-au obținut. în a- 
cest an, cele mai mari producții de 
griu și orz din istoria acestor ținu
turi românești.

însuflețiți de Istoricele hotăriri ale 
Congresului ’ ' "
rinței Naționale ale partidului, 
tezele " . '
toarea plenară a C.C. al P.C.R., 
mindu-vă pilduitorul exemplu 
muncă și viață, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din județul Mureș, in frunte cu 
comuniștii, vor acționa, și în viitor, 
cu intreaga lor capacitate creatoa
re pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor pe acest an, pe întregul 
cincinal.

al XIII-lea 
ale partidu-

patria noas-

regă- 
științei

și iu-Permiteți-ne, mult stimate . 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, -să 
vâ raportăm că oamenii muncii din 
județul Mureș au întîmpinăt ziua dc

freoni de la Combinatul

al XIII-lea și Confe- 
' . de 

dumneavoastră pentru vii- 
ur- 
de

Tn aceste momente, de profundă 
vibrație și adincă trăire patriotică, 
prilejuite de împlinirea a 44 de ani 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională. antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944. comuniștii, toți locuitorii jude
țului Neamț își îndreaptă gîndurile 
și cele mai alese sentimente de gra
titudine către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii. înflăcă
rat patriot revoluționar, marele Erou 
între eroii neamului, eminent gindi
tor și om politic al contemporaneită
ții. proeminentă personalitate a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. simbol al luptei pentru 
apărarea independenței și suverani
tății popoarelor — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R.

Știm că tot ce s-a înfăptuit mai 
trainic și mai cutezător in .județul 
nostru, toate mărețele ctitorii edifi
cate pe intreg cuprinsul patriei in 
acest răstimp eroic sint rodul genia
lei gindiri. al titanicei activități des
fășurate fără odihnă de dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Însuflețiți de inestimabilul dum
neavoastră exemplu 
luptă revoluționară, 
semuită dăruire în 
dului. patriei și 
asigurăm, mult stimate 
Nicolae Ceaușescu. că 
fără preget, cu întreaga noastră e- 
nergie. abnegație și devotament pen
tru realizarea prevederilor de plan 
pe 1988 și pe întregul cincinal, pen
tru transpunerea fermă in viață a 
sarcinilor ce ne revin din Tezele din 
aprilie, din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, sporindu-ne contribuția 
la ridicarea continuă a României pe 
cele mai inalte culmi ale civilizației 
socialiste si comuniste.

de muncă și 
puse cu nea- 
slujba parti- 

poporulul. vă 
tovarășe 

vom munci

Tn aceste momente aniversare, ex
primîndu-ne încă o dată, cu toată 
căldura inimilor noastre, dragostea și 

aleasa prețuire, gratitudinea nemăr
ginită și profundul devotament față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm solemn să urmăm fără 
preget strălucitul dumneavoastră 
exemplu de muncă, viață și activi
tate revoluționară, să învățăm și să 
muncim cu elan și dăruire, să ne pre
gătim temeinic pentru a ne forma ca 
specialiști cu înaltă competentă, pen
tru a deveni, așa cum ne cereți dum
neavoastră. tineri revoluționari, ade- 
vărați comuniști, capabili să continue 
cu cinste realizarea grandioaselor în
făptuiri obținute in anii de glorie ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu", nobilele 
tradiții de viață, muncă și luptă re
voluționară ale poporului nostru — se 
spune in telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR.

Cu cea mai aleasă stimă si prețui
re. cu nemărginită dragoste și profund 
respect, vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, cele 
mai calde urări, izvorîte din adîncul 
inimilor noastre tinere, de multă să
nătate și putere de muncă, de noi 
și remarcabile realizări în magistrala 
activitate pe care o desfăsurați în 
fruntea partidului și a țării, spre 
binele și fericirea întregului popor, 
spre înflorirea și gloria scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Republica Socialistă România.

In această zi de luminoasă sărbă
toare a libertății și demnității po
porului român, dăm expresie, cu 
adincă emoție și gratitudine, mîn- 
driei patriotice de a fi contempo
rani cu marile ctitorii ale perioadei 

mai grandioase 
definitiv in 

drept „Epoca 
care exprimă cu 

dumneavoastră

istorice cu cele 
împliniri. intrată 
conștiința națiunii 
Nicolae Ceaușescu", 
putere contribuția 
determinantă, mult stimate tovarășe 
secretar general, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de materializare a obiec
tivelor dezvoltării necontenite a 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație — se menționează in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R.

Vă asigurăm că, strins uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător încer
cat _ al națiunii noastre, ctitor al 
României socialiste moderne, apără
tor și militant de frunte al păcii, 
destinderii și colaborării internațio
nale, ne vom intensifica șl mai mult 
eforturile pentru a înfăptui întocmai 
prevederile planurilor și programelor 
adoptate, angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă, izvorîte din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru a onora cum se cuvine înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste" 
pe care l-ați acordat in acest an 
județului Vrancea. sporindu-ne astfel 
contribuția la înflorirea și dezvol
tarea multilaterală a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

In deplină unitate de cuget și sim
țire cu intregul nostru partid și po
por, relevăm cu satisfacție contri
buția determinantă pe care ați a- 
vut-o ca genial ginditor și militant 
comunist în anii revoluției și con
strucției socialiste, în mod deosebit 
în perioada de profunde transfor
mări revoluționare inaugurată de 
Congresul al IX-lea al. partidului, in 
îmbogățirea socialismului științific 
cu noi teze și idei de o excepțională 
valoare teoretică și practică, aplicate 
în mod creator la condițiile concrete 
ale țării noastre, în orientarea și 
concentrarea tuturor energiilor și re- , 
surselor materiale și umane ale na
țiunii spre creșterea și modernizarea 
continuă a forțelor de producție, 
dezvoltarea și întărirea proprietății 
socialiste, perfecționarea relațiilor 
sociale și adîncirea democrației noas
tre muncitorești, revoluționare, ca 
factori hotărîtori ai progresului mul
tilateral al României, ai înaintării 
sale ferme pe calea socialismului și 
comunismului — se spune in tele
grama COMISIEI CENTRALE DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN.

Vă exprimăm cu acest prilej, din 
toată inima, acum, Ia marea noastră 
sărbătoare națională, cele mai bune 
urări de viață îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă, de noi 
și tot mai mari victorii in fruntea 
partidului și statului, in conducerea 
destinelor poporului român și vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toate forțele, cu înaltă 
răspundere revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
a Tezelor din aprilie, a ideilor și 
orientărilor date de dumneavoastră, 
pentru creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului în măreața 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism..
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PROMOTORI Al NOULUI, CINSTIND NOUA NOASTRĂ

ISTORIE PRIN FAPTE MENITE ISTORIEI

Domnului WILLIAM HAYDEN
Guvernator general al Australiei

Numirea dumneavoastră în înalta funcție de guvernator general al Aus
traliei imi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin in activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Australia vor cunoaște o continuă dezvoltare. în interesul po
poarelor român și australian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Omului liber al acestui insuflețitor prezent socialist ne-am 
adresat, de ziua aniversară a revoluției socialiste, in uzine, pe 
șantiere, pe ogoare, sondindu-t gindul, cunoscindu-i fapta, dornici 
să-i aflăm opțiunile de viitor in lumina realizărilor prezentului pe 
care le semnează, conștient de necesitatea eforturilor continui, 
pentru propria-i devenire ca OM NOU intr-o LUME NOUA.

Orizonturile noi
Am întilnit atmosferă de mun

că intensă in cinstea marii noas
tre sărbători naționale. Interlo
cutorii noștri, prin faptele și 
gindurile lor, ne-au zugrăvit, 
fără ostentație, cu sinceritate 
și simplitate emoționante, rod
nica lor risipă de inteligență 
creatoare, demonstrind impresio
nantă concentrare de nobile trăsă
turi umane, de atitudini definitorii 
specifice oamenilor care-și gindesc 
acțiunile în acord perfect cu înal
tele comandamente ale întregii so
cietăți. Chiar dacă universul lor de 
muncă, de preocupări se concen
trează in fața strungului, intr-o 
secție sau la nivelul unui mare 
șantier. Un exemplu dintre multe 
altele intilnite pe parcursul raidu
lui nostru reportericesc : subingi- 
nerul Ion Munteanu, de la între
prinderea de scule și elemente hi
draulice din Focșani. Ne fusese 
recomandat ca unul dintre cei mai 
productivi inventatori ai acestui 
colectiv muncitoresc. ..Două dintre 
invențiile lui — ni se spusese — 
sint aplicate in producție, iar efi
ciența lor se cifrează la aproape 
4 milioane de Iei anual". I-am dez
văluit lauda tovarășilor săi de 
muncă. A zimbit stingherit, ne-a 
mărturisit simplu că laboratorul 
lui de muncă și creație, ca de alt
fel al tuturor celor cu care lu
crează. nu este altul decit secția 
de producție. „Aici, o dată cu re
zolvarea multiplelor probleme și 
cerințe ale activității cotidiene, ne 
mărturisea el. țișnesc și gindurile 
catalogate apoi ca raționalizări, 
inovații, invenții. Dar, să știți, nu 
sint singurul cu brevete de inven
tator aici, mai au și lăcătușul me
canic Codin Săpunaru. inginerii 
Liviu Livescu și Dan Lupu, tehni
cianul Vasile Filip, s.ubinginerul 
Ion Radu. După părerea mea. a fi 
un pion in bătălia modernizării

Autodepășirea — comandament 
de frunte al epocii noastre

Am stat de vorbă îndelung cu 
muncitorii și inginerii brigăzii de 
constructori de la Trustul antre
priză generală de constructii-mon- 
taj Cluj-Napoca. Ne mărturiseau 
că, pentru ei. fiecare capacitate de 
producție industrială construită — 
și de-a lungul timpului au realizat 
numeroase și importante obiective 
de investiții pe noile platforme in
dustriale de la Bistrița și Beclean 
— a fost un adevărat examen de 
profesionalitate. De fiecare dată 
alt examen a urmat, și mai viguros, 
și mai pretențios in datele lui 
esențiale, științifice, și tehnice, și 
ca oameni. „Autodepășirea nu este o 
noțiune abstractă pentru noi — ne 
mărturisea inginerul Mircea Tor
cătorii. șeful brigăzii. Ea are as
pecte foarte concrete, le simțim 
puternic cu prilejul fiecărei noi 
investiții, la realizarea căreia luăm 
parte. De fiecare dată, cu astfel de 
prilejuri, ne confruntăm cu noutăți 
constructive dorite și căutate de 
noi, care țin de obligația noastră 
de a ne organiza mai bine munca, 
de a ne crea chiar mijloace noi

La școala cutezanței revoluționare
îndeplinirea noilor si mobiliza

toarelor programe de devenire so
cialistă și comunistă stabilite de 
Congresul a XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a ideilor 
și orientărilor cuprinse în Tezele 
din aprilie — rod al analizei 
profund științifice a cerințelor și 
tendințelor dezvoltării societății, al 
gindirii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — constituie 
pentru fiecare om al muncii din 
tara noastră preocupare de că
petenie, îi solicită puternic voința, 
capacitatea de creație, pentru pro
movarea fermă a noului. Despre 
această datorie ne-au vorbit 
cu însuflețire numeroși participanți 
la investigația noastră, oferin- 
du-ne exemple edificatoare de dă
ruire în însușirea celor mai înain
tate cunoștințe științifice și tehni

ale noului timp
procesului de producție este de 
acum o stare obișnuită de atitudi
ne. <je angajare care poate fi in- 
tilnită in atitea alte colective mun
citorești din uzinele tării. Este, 
după mine, o datorie a fiecăruia, 
atit de limpede demonstrată de 
secretarul general al partidului 
nostru in intervențiile sale. Visăm 
mereu noi orizonturi de progres 
ale patriei — făurirea lor aici în
cepe, la bancul de lucru. Trebuie 
bine înțeleasă această sansă oferi
tă fiecăruia de societatea noastră, 
de a se afirma și împlini armonios 
prin eforturi gindite, mereu de 
gindire înaltă în profesiune si ca 
om". „Vorbiți-ne mai concret des
pre — cum ați numit-o — șansa 
dumneavoastră ; cum s-a realizat 
ea „Foarte simplu, prima șansă 
mi-a fost oferită o dată cu înca
drarea în Întreprindere ca munci
tor necalificat. Realizarea mea ca 
om, ca meseriaș îi interesa profund 
pe tovarășii mei de muncă, ceea 
ce i-a făcut să se ocupe îndea
proape de mine, calificindu-mâ 
strungar. Probabil că au observat 
că am o oarecare «stofă», cum se 
spune, și m-au recomandat să 
urmez liceul seral. Terminindu-I, 
eu singur am prins aripi și m-am 
înscris la institutul politehnic. Ve
deți. lucrurile sint simple, atitea 
destine ale altora seamănă cu al 
meu. Aveam obligația față de în
crederea acordată de către colec
tiv și datoria fată de mine de a 
nu mă opri la acest capăt de drum, 
de a depune eforturi neîncetate 
pentru a da adevărata măsură a 
forțelor mele de creație. Socotesc 
că nu greșesc afirmind că o astfel 
de misiune desprind eu pentru 
mine din bogăția de idei conținute 
în orientările cu limpezime de 
cristal concepute în Tezele din 
aprilie, in expunerile secretarului 
general al partidului".

și mai moderne, mai eficiente de 
construcție industrială. Acestea ne 
solicită puternic capacitatea de 
creație tehnică, de fantezie, și așa 
mai departe. Greutățile, la fel ea 
și noutățile, mobilizează energiile 
tuturor, le verifică. în efortul de 
rezolvare, forța de mobilizare a re
surselor proprii. Efortul, după 
mine, al fiecăruia, în aceste cazuri, 
este de autodepășire profesională, 
de participare directă cu idei no
vatoare In luarea deciziei in timpul 
dezbaterii ei în cadrul democratic 
al consfătuirii de producție sau în 
adunarea generală a oamenilor 
muncii. De altfel. o astfel de 
atmosferă de muncă, asemenea 
initiative sau procese de devenire 
umană sint caracteristice fiecărui 
colectiv muncitoresc din țara noas
tră. Sint convins că autodepășirea, 
autoperfectioriarea profesională și 
umană constituie comandament de 
frunte al epocii noastre atît de ge
neroase in posibilități de afirmare 
multilaterală a fiecăruia dintre 
noi".

ce. necesare in profesiunea lor. 
dezvăluindu-ne atitudini umane 
exemplare, permanent animate de 
nemulțumire creatoare, permanent 
in ofensivă împotriva indiferenței, 
delăsării, a spiritului îngust indi
vidualist, dușmani declarați ai 
plafonării, ai mulțumirii de sine. 
Ne înfățișa, in acest sens, ingine
rul Dumitru Marinescu, directorul 
întreprinderii de celule electrice 
din Bâileștii Doljului, unitate a 
tehnicii de virf. un moment sem
nificativ petrecut în acest foarte 
tinăr colectiv muncitoresc. Iată 
faptul : un delegat al unei firme 
externe colaboratoare a solicitat 
recent colectivului de aici fabrica
rea unui însemnat lot de celule 
electrice de un tip cu totul nou, 
capabile să reziste la curenții de 
4 000 de amperi. Comanda a fost 

acceptată. Termenul de execuție 
era însă foarte scurt. „Ceea ce 
ne-a obligat pe noi, conducerea 
tehnică. împreună cu un colectiv de 
30 de muncitori, cei mai buni, în 
frunte cu maistrul Mircea Ungu- 
reanu, să facem din noapte zi — 
ne spunea foarte simplu interlocu
torul nostru. Am reușit !“. Maistrul 
Mircea Ungureanu a fost, în cuvîntul 
lui, mai puțin zgircit în explicații : 
,.A fost al naibii de greu — ne măr
turisea el —, dar tocmai de aceea 
a fost și foarte frumos, foarte 
semnificativ, adică. Am căutat so
luții. rapid, am eliminat metodele 
cunoscute, la îndemina noastră, 
care ne-ar fi creat impasuri. Nu 
pe dibuite trebuia să acționăm, ci 
prin concentrarea întregii noastre 
experiențe susținute mereu de spi
ritul inventiv, novator. Vă spun 
eu, nu atit efortul fizic a contat, 
cu toate că și acesta a fost impor
tant, ci cel de gindire. de compe
tentă tehnică, în cadrul căreia 
ne-am impus să atacăm probleme
le din unghiuri de vedere cu totul 
noi. S-au ciocnit idei, păreri, le-am 
selecționat sever, le-am verificat, 
le-am pus în practică. Nici unul 
dintre noi nu și-a precupețit com
petenta, nu și-a exagerat-o și nici 
nu și-a diminuat-o. Simțeam, vă 
spun sincer, cum gindim și acțio
năm la unison, armonios, eficient. 
Dacă mă gindesc bine acum, ac
ționam cu curaj și siguranță in
tr-un teren cu totul nou, pe care-1 
descifram pas cu pas, fără uimire, 
fără ezitare. E , o plăcere să 
trăiești astfel de momente, să-ti 
dai seama că îndrăzneala, cu
tezanța ta bazată pe pregă
tire temeinică, dă roade ime
diate? Ne-am simțit cu totul alți 
oameni cind lucrul s-a terminat, 
cind, in duminica aceea de final 
de muncă, la ora 11 — îmi amin
tesc foarte bine — am privit ce
lulele acelea aliniate ca la paradă, 
fiecare cu certificatul ei de ga
ranție fixat sub emblema între
prinderii. Mă credeți, nu mă 
credeți, delegatul venit să recep
ționeze comanda și-a scos pălăria 
și a făcut o plecăciune in fața 
noastră, gest care ne-a gonit din- 
tr-odată toată oboseala".

Am intilnit astfel de oameni șl 
In cimpia Bărăganului, pe cițiva 
dintre cei care, de-a lungul anilor, 
au amenajat pentru irigație, în 
mari sisteme pe acest meleag, în 
cadrul întreprinderii de execuții 
și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Ialomița, aproa
pe 250 000 de hectare din cele

Îndrăzneala de gind, îndrăzneala
in

Inventatorul, Inovatorul erau 
considerați pină nu demult oameni 
de excepție, dăruiți țoțal unui do
meniu îngust de specialitate, rupți 
de mediul lor obișnuit. captivați 
pină la uitare de jocul formulelor 
matematice, chimice, fizice. Capa
citatea de invenție și inovație teh
nică și științifică erau socotite și 
mai sint socotite, încă, de cite 
unii, daruri naturale, înnăscute, 
puterea de creativitate, la rîndul 
ei. o însușire pe care nu oricine o 
posedă. Așa să fie oare ? Este pe 
de-a-ntregul justificată o astfel de 
părere ? Cum ar putea fi explicat 
atunci faptul că. in atmosfera de 
muncă trepidantă a anilor noștri, 
de mari înfăptuiri socialiste, mili
oane și milioane de oameni ai 
muncii de toate virstele, de toate 
specialitățile sint angrenați intr-un 
complex proces de învățare, de în
sușire profundă a celor mai proas
pete și mai sofisticate cunoștințe 
puse la îndemînă de revoluția teh- 
nico-științifică și cum să fie înțeles 
și apreciat fenomenul cu adevărat 
de masă al căutărilor asidui de so
luții, pentru rezolvarea celor mai 
stringente probleme in domeniul 
înaintatelor tehnologii industriale 
sau agrare, altfel decit prin șanse
le egale nelimitate pentru afirma
rea plenară a resurselor creative, 
solicitate intens să înflorească, să 
producă pentru progresul neîntre
rupt al țării ?

„Creativitatea ■ se învață, se 
însușește, nu este neapărat un 
dar natural de care benefi
ciază un mic număr de oameni 
înzestrați — ne spunea, in această 
ordine de idei. Nicolae Munteanu, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de mașini-unelte 
pentru presare-forjare din Tg. Jiu. 
Sintem o întreprindere tinără și 
modernă, cu un prestigiu bine con
solidat de produsele noastre, atit 
în țară, cit și in străinătate. Dar 
tinerețea — metaforic vorbind — 
trebuie păstrată prin continua nou
tate a produselor noastre. Avem

răspun- 
piinea 

spiritul 
agrare, 
de a-și

385 000 hectare agricole ale jude
țului. Trăiau justificata satisfacție 
că, in intimpinarea marii noastre 
sărbători naționale, au raportat pu
nerea in funcțiune cu trei luni mai 
devreme a noului sistem de irigații 
Giurgeni. Ceea ce le-a permis, 
după cum ne informa inginerul 
Dorel Popa, directorul tehnic al 
întreprinderii, să-și concentreze 
toate forțele pentru finalizarea lu
crărilor pe tronsonul din cadrul 
sistemului Mostiștea II, sistem care 

. va permite, în curind, unităților 
agricole din C.U.A.S.C.-urile Si- 
nești și Condeești să irige 6 500 de 
hectare. Pe scurt, acesta este fap
tul. Am vrut să intrăm insă in a- 
mănunte. să aflăm, de pildă, de 
la inginerul Florian Diveică, ad
junctul șefului de brigadă din 
zona Giurgeni, al cărui colectiv se 
mindrește, totodată, cu amenaja
rea celor aproape 8 000 hectare de 
orezării in această parte a județu
lui, cum gindesc și cum acționează 
oamenii pe care-i conduce, cum în
țeleg rostul meseriei lor. ce își cer 
lor inșile, ca oameni. „își cer foar
te mult, mărturisea convorbitorul 
nostru. S-au întreprins lucrări de 
înaltă tehnicitate pe acest pămînt 
sterp de la Giurgeni ; sint oameni 
bine pregătiți în specialitatea lor, 
au simțul pămîntului, au 
deri muncitorești fată de 
țârii, acționează ferm în 
cerințelor noii revoluții 
care impune un nou mod 
gîndi munca și viața. Nu exagerez, 
nu greșesc dacă afirm că munci
torii noștri au înfăptuit aici o ade
vărată chirurgie a pămintului. S-a 
căutat, prin ameliorări și 
tățiri ale solului, prin 
scarificări și spălări, prin 
trarea de amendamente, 
minte chimice și organice, crește
rea potențialului productiv al aces
tui pămînt pe care nu se producea 
mai nimic. Oameni cum sint cei 
din formațiile lui Tăbircioc Nicolae, 
dragliniștii Constantin Mihaiu. Tlie 
Bocaciuc, Dionisie Georgescu, Ma
rian Nicolae, Marian Coman și 
Anghel Bucur, screperiștii conduși 
de Gheorghe Vasile si constructo
rii Gheorghe Ene, Vasile Crăciun 
și Alexandru Gheorghe, pentru a 
da sistemul de la Giurgeni mai re
pede în funcțiune, nu și-au precu
pețit timpul și forțele, au lucrat 
cite 14 și 16 ore pe zi. Munca lor 
a fost încununată de succes. Sint 
fapte ale unor oameni care schim
bă geografia unor locuri, dîndu-le 
frumusețe și rodnicie nouă".

îmbună- 
drenaje, 

adminis- 
ingrășă-

această ambiție, întregul colectiv 
este stăpînit de această voință. Nu 
are rost să vă dau nume, colecti
vul Întreg de muncitori, tehnicieni, 
ingineri ar trebui numit, om cu 
om. Pentru că, vedeți dumnea
voastră, caracterul produselor pe 
care le realizăm impune orientarea 
tuturor spre creația tehnică, pentru 
promovarea largă a noului în pro
ducție, pentru asimilarea și mo
dernizarea producției, introducerea 
tehnologiilor avansate și de înaltă 
eficientă, care să conducă la creș
terea productivității muncii, la re
ducerea consumului de materiale, 
materii prime și combustibili, așa 
cum stăruitor indică secretarul ge
neral al partidului. Este semnifi
cativ, în acest sens, că din anul 
1978 a luat ființă la noi o filială a 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică „Titan" — 
București, avind ca obiectiv cerce
tarea și proiectarea mașinilor- 
unelte pentru programul de fabri
cație al uzinei noastre. în acest 
context, un moment important l-a 
constituit asimilarea la Tirgu Jiu 
a unui nou tip de elemente hidrau
lice. realizat pină acum numai de 
citeva firme cu tradiție în lume. 
Aceste elemente au permis cerceta
rea și dezvoltarea unei generații 
moderne de echipamente hidrauli
ce, vizînd în special miniaturizarea 
instalațiilor pe mașini. în condițiile 
unor performanțe sporite. Sint

Ascultindu-i pe interlocutorii noștri, luind cunoștință de preocu
pările si realizările lor, urmărindu-le gindurile și motivațiile ac
țiunilor in intensul proces al muncii constructive de fiecare zi, că
pătăm răspunsuri la întrebări pe care nu le rostisem, dar care, 
invariabil, in cursul dialogului, se născuseră in sinea noastră ; 
răspunsuri prin care descifram ideea că OMUL NOU nu este un 
deziderat, nu este o proiecție a viitorului, un vis nobil spre reali
zarea căruia fiecare dintre noi aspiră, ci că el există in realitatea 
de toate zilele, se manifestă energic, acționează, ii simțim umărul 
alături de al nostru pe schelele edificiului nostru socialist și comu
nist. ne este îndemn și exemplu in drumurile largi spre orizontu
rile mereu noi ale noului timp al patriei.

Dionlsle ȘINCAN
cu sprijinul corespondenților „Scinteii

multe de spus in această privință, 
nu intru în 
mi se pare 
zez că. de 
la sută din 
este nouă, ceea ce a _____ __ ..
presupune în continuare schimbări 
de tehnologii și ample pregătiri de 
fabricație.

Ne declara, cu prilejul investi
gației noastre, prot, dr. ing. ViU- 
lie Belousov, de la Institutul po- 

.,Accelerarea 
— deziderat

amănunte tehnice, dar 
semnificativ să preci- 

pildă, mai bine de 70 
producția anului 1988 

presupus și

a

căpătate, 
de speci- 
în aten- 
educarea

litehnic din Iași : 
progresului tehnic 
obiectiv al dezvoltării revoluționa
re a societății noastre — presupu
ne, pe de o parte, educarea și pro
fesionalizarea inventatorilor ca a- 
devărați revoluționari ai științei 
și tehnicii, iar pe de altă parte 
transformarea treptată a mișcării 
de invenții intr-o adevărată miș
care de masă. Pornind de la acest 
adevăr, în ultimii 20 de ani, la 
lași au luat ființă, intr-o primă e- 
tapă, cursuri de creativitate, care 
s-au transformat treptat în adevă
rate «școli» studențești și postuni
versitare de inventică, cu planuri 
de invățămint, cu programe anali
tice, manuale de inventică. exame
ne, teme de diplomă etc. Școala 
studențească de inventică., funcțio- 
nind la catedra de mașini-unelte 
și scule a Politehnicii ieșene, a 
fost absolvită de peste 1 000 de 
studenți. dintre care peste 500 și-au 
onorat diploma cu cel puțin cite un 
certificat de inventator. în ultimii 
trei ani. școala a cuprins întregul 
institut politehnic ; studenții anilor 
IV, de pildă, audiază cursuri de 
inventică predate de cei 24 de pro
fesori de specialitate". „Ați amintit 
la un moment dat și de cursuri 
postuniversitare". „Exact. Școala 
postuniversitară de inventică, la 
rindul ei. cuprinde ingineri din in
dustrie. din proiectarea și cerce
tarea ieșeană. în 13 ediții consecu
tive au absolvit școala peste 1 400 
de cursanți, dintre care aproape 
jumătate au devenit inventatori", 
„Dincolo de cunoștințele 
desigur că, ținmd seama 
ficul acestei preocupări, 
ția profesorilor se află 
anumitor trăsături de caracter ale 
ciirsantilor, există, nu ne îndoim, 
pentru a deveni inventator, necesi
tatea însușirii unui univers aparte 
al eticii profesionale, presupunind 
rigori specifice in lumina cărora 
se construiesc caractere puternice, 
capabile să se confrunte cu difi
cultăți care, altora, li s-ar părea 
insurmontabile". „Este exact tot 
ce ați presupus. Am să adaug că 
prelegerile sint ținute de reputați 
oameni de știință. inventatori și 
inventologi. membri ai comisiei de 
inventică a Academiei Republicii 
Socialiste România. Se predau, ast
fel. psihognoseologia. psihosocio
logie și psihopedagogia creației 
tehnice ; prelegerile se referă, de 
asemenea, la bazele logice — com- 
binatorice. la metodele, tehnicile și 
demersurile euristice și logice, la 
tehnica redactării și' descrierii de 
invenții, la legislația invențiilor și 
la implementarea lor in industrie. ' 
la elemente de ingineria valorii și 
elaborarea logică a temelor de 
creație, la elementele de strategia 
și tactica inventării și implemen
tării industriale a soluțiilor pro
prii, la specificul creației tehnice 
din diferite domenii de activitate 
din această sferă. Aș vrea să su
bliniez că. printr-un aport științific 
și educational apreciat și prin a- 
cordarea. în 1987, a titlului de lau
reat al Festivalului național «Cîn- 
tarea României», școala de inventi
că ieșeană, generată și dezvoltată 
în anii de după Congresul al IX- 
lea al partidului, bucurîndu-se de 
atenția și grija pline de căldură ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, cinstește și 
va cinsti cu adine devotament și 
spirit de dăruire noua noastră is
torie atit de rodnică in împliniri 
mărețe, atît prin pregătirea unui ' 
număr sporit de inventatori profe
sioniști. capabili să transpună in 
viață obiectivele majore ale revo
luției tehnico-științifice contempo
rane, indicațiile și orientările secre
tarului general al partidului cu
prinse In Tezele din aprilie, cit și 
prin dezvoltarea invenție! i ca o 
știință și artă a creației tehnice și 
a implementării industriale a re
zultatelor acesteia".

Un succes al siderurgiștilor reșițeni
Intr-o telegramă adresată tovarășu

lui NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Biroul Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., se 
arată că metalurgiștii, constructorii 
și montorii de la Combinatul side
rurgic din Reșița au repornit. cu trei 
luni mai devreme față de termenul 
planificat, furnalul nr. 2 — după În
cheierea lucrărilor de refacere și mo
dernizare a acestuia —. succes dedi
cat marii noastre sărbători naționa
le. Realizarea acestei importante lu
crări din programul dc modernizare

înaltă răspundere 
a organizațiilor de partid

(Urmare din pag. I)
spiritului de răspundere de sus pină 
jos in fața partidului, a poporului. 
Aceasta, se poate spune, reprezintă 
o cerință de importanță deosebită a 
democrației de partid, a democrației 
muncitorești-revoluționare in gene
ral". Este un postulat riguros expri
mat de conducătorul partidului nos
tru, pornind dintr-o înțelegere pro
fundă a mecanismelor vieții sociale, 
a relației dintre libertate și necesi
tate. Orice acțiune umană, conștien
tă, deliberată, oricit de simplă ar 
fi ea, nu este de conceput fără res
pectarea unor norme și reguli. Depă
șind insă cu mult exigențele discipli
nei ințelese in termeni generali, me- 
caniciști, disciplina de partid presu
pune pentru un comunist atit înțe
legerea și aderarea la înfăptuirea 
unui nobil ideal, cit și participarea 
sa activă, cu intreaga sa capacitate 
la opera de edificare a României so
cialiste, moderne.

Acționînd in consens cu cerințele 
democrației interne de partid, ca la
tură inseparabilă a centralismului 
democratic, disciplina de partid este 
un proces dinamic, in continuă evo
luție, deschis îmbogățirii cu noi sem
nificații. în acest sens trebuie 
înțeleasă cerința subliniată de to
varășul Nicolae Ceaușescu potrivit 
căreia organele de partid nu pot și 
nu trebuie să Înlocuiască organele 
economico-sociale, dar au obligația 
să acționeze permanent pentru creș
terea spiritului de răspundere al co
muniștilor în îndeplinirea fermă a 
sarcinilor încredințate, pentru ca 
membrul de partid. în orice funcții 
s-ar afla, în orice domeniu ar munci, 
să dea dovadă de Înaltă principiali
tate și exigență, să militeze cu toată 

. hotărirea ii .pentru ‘înfăptuirea linifei 
politice a partidului, să nu se împace 
niciodată cu lipsurile, cu neajunsu
rile. să fie intransigent cu el însuși 
și cu tovarășii săi de muncă, afirma
rea plenară a poziției sale militante 
fiind o condiție a materializării rolu
lui conducător al partidului.

Este demn de remarcat faptul că 
în marea majoritate a organelor și 
organizațiilor de partid s-a încetățe
nit practica prezentării raportului 
comunist, dovedindu-se un mijloc 
eficace de educare revoluționară, de 
întărire a răspunderii și disciplinei 
de partid. Cu toate acestea. în unele

tv
20^)0 Telejurnal
20,23 La zi în agricultură
20,45 Un amplu și insuflețitor program 

pentru perfecționarea întregii ac
tivități. Rolul maselor muncitoare, 
al poporului. în conducerea socie
tății noastre socialiste (color),

21,05 Film artistic (color). „Ultima 
noapte xie dragoste4* *.  Inspirat din

• Johann Strauss, regele neîncoronat 
al valsului; PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15; FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fâră zestre : SCALA (11 03 72) 
— 9; 12; 15; 18.
• Epopeea națională tn imagini cine
matografice. Ciclu de filme româ
nești.
• Agentul straniu: BUCUREȘTI
(15 61 54) - 8,45; 11: 13,15: 15.30; 17,45; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• In fiecare zi mî-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13: 15;

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 august, ora 20 — 28 au
gust, ora 20. tn țară : vremea va fi 
răcoroasă în cea mai mare parte a țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros la 
începutul intervalului, în jumătatea 
nordică, unde vor cădea ploi locale ce 
vor avea și caracter de aversă, însoțite 
pe alocuri de descărcări electrice. în 
rest, aceste fenomene se vor semnala 
pe arii mai restrinse. Izolat, în zonele 

INFORMAȚII SPORTIVE

asigură creșterea capacității de ela
borare a furnalului cu circa 20 000 
tone anual, în condițiile reducerii 
considerabile a consumului de cocs 
pe tona de fontă.

în telegramă se subliniază că oa
menii muncii din . județ, angajați 
ferm in înfăptuirea sarcinilor încre
dințate. sint hotărîți să-și aducă în
treaga contribuție la realizarea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, la ridicarea patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

(Agerpres)

ministere, centrale, instituții centra
le și unități economice, unele organe 
și organizații de partid manifestă 
încă rețineri în desemnarea cadrelor 
de conducere de a informa comu
niștii, colectivele de muncă asupra 
modului în care își onorează atribu
țiile cu care au fost investiți. De 
aceea, este necesar ca fiecare orga
nizație să urmărească permanent 
cum se achită comunistul de îndato
ririle sale politice și profesionale, 
indiferent de funcția pe care o 
ocupă, ce face concret pentru a se 
situa mereu în frunte, pentru a fi 
un exemplu demn de urmat.

în întreaga țară, în paralel cu dez
baterea Tezelor din aprilie — moment 
important pentru perfecționarea acti
vității organizatorice, de conducere 
politică desfășurat de organele și 
organizațiile de partid — se acțio
nează cu înaltă răspundere pentru 
traducerea lor în faptă, pentru a duce 
la îndepiinire cerințele formulate de 
secretarul general al partidului in 
vederea perfecționării activității in 
toate domeniile. Participarea directă 
a comuniștilor, a celorlalți oameni ai 
muncii la analizarea tuturor aspec
telor dezvoltării economico-sociale, a 
tuturor problemelor legate de asigu
rarea bunului mers al unităților și 
instituțiilor1 economice și sociale, de 
îpflorire a localităților. a întregii 
țări, numeroasele propuneri făcute cu 
acest prilej și angajarea responsabilă 
în muncă demonstrează cu putere că 
partidul nostru este un partid cu un 
profund caracter democratic, larg 
deschis opiniilor șl soluțiilor menite 
să accelereze progresul economic și 
șocial al patriei noastre socialiste. 
Organelor și organizațiilor de partid 
le revine în prezent înalta îndato
rire de a milita cu toată fermitatea 
pentrd ca sarcinile care decurg din 
tezele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, propunerile privind 
aplicarea lor in munca și viața co
lectivelor. avansate ca urmare a 
dezbaterii acestui document, să fie 
transpuse in mod operativ pe terenul 
concret al faptelor, asigurind înfăp
tuirea integrală, la toți indicatorii, a 
planului pe anul 1988 și pe întregul 
ciftcinal. Este un mod comunist, 
muncitoresc de a intimpina viitoarea 
plenară a C.C. al P.C.R., eveniment 
major în viața politică a partidului 
și a tării.

romanul lui Camil Petrescu „Ul
tima noapte de dragoste, întîia 
noapte de război**.  Producție, a 
Casei de filme 3. Cu : Vladimir 
Găitan, Ioana Pacula, Sergiu N.i- 
colaescu, Sebastian Papaiani, ion. 
Besoiu, Gheorghe Dinică, Colea 
Răutu, Ernest Maftei, George 
Mihăițâ, Corneliu Gîrbea, Enikd 
Szilagyi. Scenariul Dumitru Ca- 
rabăț, Sergiu Nicolaescu, A. Sa*  
lamanlan. Regia Sergiu Nicolaescu. 
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

de deal și de munte, cantitățile de apă 
pot depăși 15 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări spre 
sfîrșitul intervalului, în regiunile estice 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, 
mai scăzute in ultima noapte, mai ales 
în depresiuni, iar cele' maxime, în ge
neral, între 18 și 28 grade. Pe alocuri, 
în vestul, nordul și centrul țării, di
mineața, se va produce ceață. In 
București : vremea va fi răcoroasă, cu 
cerul variabil. Condiții de ploaie, mai 
ales în prima parte a intervalului. Vint 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 13 și 17 
grade, iar maximele între 24 și 28 grade.

Spiritul patriotismului militant teatre
(Urmare din pag. I)
tin aflat la prima lui șoaptă lirică 
și care simte marele avint creator 
al acestei epoci, sporindu-1 prin 
mijloacele atotcuprinzătoare ale 
artei cuvîntului. Elementele artei 
intră ca date, valori culturale, spi
rituale in patrimoniul general al 
patriei, intră firesc, intrinsec in 
albia istoriei și în frămîntul plăma- 
dei sociale. Numai în aceste condi
ții putem aprecia influenta bine
făcătoare, bogăția artistică și ten
siunea spirituală pe care le-au avut, 
in epoca lor. ca și in conștiința tu
turor românilor, de la crearea lor 
încoace, poezia lui Alecsandri, Bo
li ntineanu, Coșbuc. Putem noi. azi. 
din punct de vedere national, pa
triotic. să ne închipuim revoluția 
de la 1848 fără inflăcărarea robustă, 
tensionată, mobilizatoare din „Ră
sunetul" lui Andrei Mureșanu. ori 
ne putem imagina înfăptuirea 
marii Uniri din 1918 fără „Marșul 
Ardealului", fără „Hora Unirii", 
fără „Pe-al nostru steag e scris 
Unire" ? Categoric, nu. Arta are 
rolul de a anticipa crearea marilor 
opere istorice necesare întregului 
popor, așa după cum se angajează 
cu slăvirea lor post factum. Deci 
e prezentă, așa cum o cer docu
mentele de partid, așa cum o spe
cifica tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Tezele din aprilie. Și dacă pe 

barajul de la Vidraru se înaltă 
măreț Si adine grăitor Monumentul 
Electricității, dacă la Sf. Gheorghe 
veghează monumentul lui Mihai 
Viteazul. însoțit de prietenii lui 
secui, dacă epocala construcție a 
Canalului Dunăre — Marea Neagră 
a inspirat sute de reportaje și mii 
de producții lirice, dacă metroul 
își are deja artiștii lui. care i-au 
desenat si realizat stațiile, asta do
vedește că arta e prezentă vie. im
plicată. dornică să-și spună cuvîn
tul infrumusețind viata. Iar artiștii, 
începind cu scriitorii, sint convinși 
că. după un oarecare timp de 
decantare, de sedimentare a gin- 
durilor și sentimentelor, vor avea 
și perspectiva, și datoria, obligatorie 
prin marile eforturi depuse de 
popor întru înfăptuirea marilor 
construcții, de a le releva valoarea, 
de a le slăvi permanent, prin eroii 
care s-au străduit, s-au luptat și 
s-au jertfit ca să le planteze, pen
tru vecie, in solul patriei spre în
frumusețare și neuitare. Arta dălții, 
a penelului, a sunetului, a cuvintu- 
lut a cintat și cintă mereu biruin
țele pe cimpul de luptă intru apă
rarea libertății Si demnității națio
nale. Balada populară îi slăvește pe 
Ștefan cel Mare, pe Mihai sau pe 
meșterul Manole ca pe niște sim
boluri in viața patriei și a poporu
lui, ca pe niște vrednice modele. 
Cintecul inspirat aduce gind de 

cinstire pentru cei ce au ctitorit 
destin de libertate patriei, pentru 
eroii comuniști, pentru lupta is
torică a partidului, încununată in 
cei 44 de ani de la eliberare — și 
cu deosebire în cei ce au urmat 
Congresului al IX-lea al partidu
lui — cu impresionante înfăptuiri 
socialiste. Marile creații ale aces
tei epoci contează in viața patriei 
și poporului tot atit de mult cit 
și marile victorii — repurtate de-a 
iungul veacurilor — de pe istori
cele cimpuri de luptă pentru exis
tența independentei patriei. Cu c 
aureolă in plus : sint gigantice ope
re rezultate din munca devotată, 
conștient patriotică, sint opere ale 
progresului material și moral, ope
re ale voinței poporului nostru de 
pace. Eroismul și truda împlinirii 
lor au cadențe eroice și străluciri 
de epopee. Iar artiștii știu asta. O 
simt cu toate fibrele ființei lor. Și 
nu așteaptă decit clipa fericită in 
care spiritul creației artistice să 
dea tonul și primul semnal. Căci 
după cîntarea mobilizatoare in 
timpul luptei urmează cintecul 
biruinței finale. Urmează epopeea 
eroismului care iși cere dreptul la 
glorie, la gloria nepieritoare a a- 
cestui timp de mărețe înfăptuiri, 
în care, urmind partidul, pe strălu
citul său conducător, poporul își 
slăvește prin muncă patria.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
amfiteatru) : Poveste din Hollywood 
— 18.
• Teatrul de Operetă (13 63 48) : O 
noapte la Veneția — 18.
• Teatrul Mie (14 70 81, la rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) : București, 
oraș al poeziei (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, la Expo
flora din parcul Herăstrău) : Ano
timpul florilor (spectacol de muzică 
și poezie) — 14—18.
• Teatral Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.

cinema

17; 19, DOINA (16 35 38) — 13; 17; 19.
• Aventurile cavalerului albastru: 
DOINA — 9; 11; 13.
• Păstreză-mă doar pentru tine : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
Ia grădină — 20,45, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Flăcări pe comori : POPULAR 
(35 15 17) — 13; 17; 19.
• Duminică în familie ; BUZEȘTI 
(50 43 58 )— 15; 17; 19.
• Actorul și sălbaticii: UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 13; 18.
• Vulcanul stins : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Alo, aterizează străbunica: CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.
• Să-ți vorbesc despre mine : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Mesagerul invincibil: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11; 13,13; 15,30; 
17,45; 20.
• Sintem cinci; VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Domnișoara Jiaojiao: TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Omul de pe bulevardul Capucinilor: 
FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11; 13; 15; 
17; 19, la grădină — 20,45.
• Călărețul cu eșarfă albă: DACIA 
(50 35 94) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
<fr Incoruptibilul de la etajul XIX; 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 
19.
• lacuri în inimă — 15: 17; 19, 
Program de vacanță. Perimbaba, 
zina bună — 9; 11; 13; PACEA 
(71 30 85).
• Noile povesti ale Șeherezadei:
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 13;
18.

FOTBAL: „Steaua" — victorioasă în fața P.S.V. Eidhoven
tn cadrul turneului internațio

nal de fotbal de la Barcelo
na. echipa Steaua București a Între
cut cu 5—4 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) formația olandeză 
P.S.V. Eindhoven, deținătoarea „Cu
pei campionilor europeni". La în-

★
BOX. Sala sporturilor din Constan

ta găzduiește, incepind de astăzi, cea 
de.a 17-a ediție a Turneului inter
național de box „Mănușa Litoralu
lui". una dintre cele mai atractive 
competiții pugilistice ale sezonului 
estival.

La tradiționala întrecere a sportu
lui cu mănuși și-au anunțat partici
parea sportivi fruntași din tara noas
tră. de la cluburile si asociațiile 
Steaua, Dinamo, Rapid, Nicolina 
Iași, A.E.M. Timișoara. C.S.M. Cluj- 
Napoca. S.C. Muscelul Cimpulung, 
A.S.A. Buzău. Cimentul Medgidia, 
Farul Constanta.

Vor fi prezenți, de asemenea, bo
xeri de peste hotare. Gala inaugura
lă va începe la ora 18,00. Vineri și 
simbătă se vor desfășura alte două 
gale preliminare.

ATLETISM. In cadrul concursului 
international de la Berna, atleta 
româncă Vali Ionescu a ciștigat pro
ba feminină de săritură in lungime, 
cu 7,03 m. urmată de Wendy Brown 
(S.U.A.) — 6,41 in. O a doua victorie 
pentru culorile sportive românești a 
fost obținută de Tudorita .Chidu, 
clasată pe primul loc in cursa de 800 
m cu timpul de l’59”84/100. Pe locu
rile următoare s-au situat Julie 
Jenkins (S.U.A.) — 2’00”77/100 și 

cheierea timpului regulamentar d« 
joc. scorul a fost egal : 1—1.

In finala competiției, fotbaliștii de 
la Steaua vor intilni echipa F.C. 
Barcelona, care a învins cu 2—1 for
mația Penarol Montevideo.

*
Barbara Gourdet (Franța) — 
2’01”87/100.

ȘAH. Turneul internațional femi
nin de șah de la Predeal s-a înche
iat cu victoria maestrei românce 
Cristina Bădulescu. care a totalizat 
8 puncte din 10 posibile. Pe locurile 
următoare, in clasamentul final s-au 
situat Elena Bistriakova (U.R.S.S.) 
— 7,5 puncte. Margareta Mureșan 
(România) — 6,5 puncte. Mădălina 
Stroe (România) — 6 puncte etc.

în ultima rundă, a 11-a, Cristina 
Bădulescu a învins-o pe Halina Ja- 
lowec (Polonia), Elena Bistriakova a 
ciștigat la Dana Prohaskova (Ceho
slovacia). Mariana Duminică â pier
dut la Mădălina Stroe. iar in parti
dele Margareta Mureșan — Gertrude 
Baumstark și Ligia Jicman — Ga
briela Stanciu a fost consemnată re
miză.

RUGBY. Meciurile disputate 
miercuri in prima etapă a campiona
tului diviziei A la rugby s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
R.C. Grivita Roșie — T.C.I. Con
stanta 28—12 ; Politehnica Iași — 
Contactoare Buzău 23—17 ; Știlnta 
Petroșani — Dinamo 15—15 ; C.S.M. 
Sibiu — Știința Cemin Baia Mare 
16—10 ; Rulmentul Birlad — Steaua 
12—47.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

— a 44-a aniversare a eliberării României de sub dominația fas
cistă — vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Guvernului și poporului Republicii Socia
liste România, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, Guvernului și poporului Republicii Socia
liste Cehoslovace, precum și al nostru personal felicitări și salu
tări tovărășești.

înaintarea victorioasă a Armatei sovietice și culminarea luptei 
forțelor patriotice românești împotriva fascismului și pentru eli
berare națională au deschis poporului frate român calea construirii 
socialismului, pe care înaintează astăzi împreună cu popoarele ce
lorlalte state ale comunității socialiste. Apreciem sincer rezulta
tele pe care poporul român le-a obținut, sub conducerea partidului 
comunist, în înfăptuirea profundelor transformări social-economice 
In patria sa.

Poporul cehoslovac dă o înaltă apreciere relațiilor de strînsă 
prietenie și alianță dintre partidele, statele și popoarele celor două 
țări. Rezultatele colaborării reciproc avantajoase în toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale contribuie la îmbogățirea pa
trimoniului material și spiritual al popoarelor noastre.

Sîntem convinși că raporturile dintre țările noastre se vor dez
volta și adinei în continuare, in spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Ce
hoslovacă și Republica Socialistă România, a cărui aniversare am 
marcat-o recent, pe baza principiilor marxism-leninismului, în in
teresul întăririi unității comunității socialiste, a alianței în dome
niul apărării și pe plan economic — Tratatul de la Varșovia și 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, precum și întregului 
popor român multe și noi succese în îndeplinirea importantelor 
sarcini ale construcției socialiste stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.

MILOS JAKES
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

GUSTAV HUSAK
Președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

_ Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă adresez, cu deosebită satisfacție, dumneavoastră și poporului 
prieten român, felicitările cordiale ale popoarelor și naționalităților 
Iugoslaviei, ale Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia și ale mele personal.

Exprimînd și cu acest prilej urările noastre cele mai bune de 
fericire personală pentru dumneavoastră și de noi succese po
porului român prieten in construcția socialistă, evidențiez, totodată, 
importanța pe care Prezidiul Iugoslaviei o acordă dezvoltării per
manente a raporturilor tradiționale de prietenie și bună vecinătate 
și colaborării, tot mai largi cu România,. ceea ce este în interesul 
trainic reciproc al popoarelor noastre și constituie o contribuție 
concretă la cauza înțelegerii și încrederii in Europa și în lume.

RAIF DIZDAREVICI
Președintele Prezidiului

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, al poporului mongol și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră, și, prin dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, poporului frate român, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România.

Victoria pe pămlntul românesc, cu 44 de ani în urmă, a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, a deschis poporului român perspective luminoase de dezvol
tare și înflorire. Poporul mongol se bucură că harnicul popor 
român, sub conducerea partidului său comunist, îndeplinind cu suc
ces sarcinile revoluției democratice, întărind și sporind cuceririle 
socialiste, obține succese remarcabile in toate domeniile vieții 
sociale.

Ferm convins că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta 
și adinei și în viitor, in spiritul Tratatului de prietenie și colabo
rare dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă 
România, spre binele popoarelor mongol și român, în interesul 
păcii și socialismului, vă doresc dumneavoastră, dragă tovarășe 
Ceaușescu, și poporului frate român, noi și mari realizări in opera 
de construire în ritm accelerat a socialismului în patria dum
neavoastră.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, Adunării Populare Supreme, 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Democrate Populare Laos, al 
poporului laoțian și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Miniștri și întregului popor român calde 
felicitări și cele mai bune urări.

In cei 44 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul român și-a dedicat eforturile edificării 
României, pentru a scoate țara din starea de înapoiere și a o 
transforma într-o țară socialistă cu o industrie și agricultură dez
voltate, cu o știință și tehnică moderne, cu un nivel de trai al 
poporului tot mai ridicat.

Succesele mărețe obținute de poporul român constituie o contri
buție la întărirea sistemului socialist, la salvgardarea păcii și 
securității in Europa și în lume.

Cu acest prilej solemn, urăm poporului român ca, sub condu
cerea Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să obțină noi succese în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, de dezvol
tare a României socialiste intr-o țară avansată, prosperă și 
puternică.

Fie ca solidaritatea, prietenia frățească și colaborarea dintre 
partidele, guvernele și popoarele laoțian și român să se întărească 
și să se dezvolte continuu, in interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos

PHOUMI VONGVICHIT
Președintele interimar al Republicii 

Democrate Populare Laos

SISOMPHONE LOVANSAY 
Președintele interimar al Adunării 

Populare Supreme a Republicii 
Democrate Populare Laos

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România, sărbătoarea națională cu profunde semnificații pentru 
poporul român, in numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, -al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, 
al poporului coreean și al meu personal, doresc să vă adresez dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român cele 
mai calde felicitări și salutări tovărășești.

Prin înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluționare în diferite 
etape după victoria revoluției, poporul român și-a transformat țara 
sa slab dezvoltată într-un stat industrial-agrar socialist, cu o pu
ternică industrie și agricultură dezvoltată, cu o cultură, știință și 
invățămint care au schimbat Înfățișarea țării.

Astăzi, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român in 
frunte cu dumneavoastră, pe pămîntul României s-a deschis o nouă 
eră de prosperitate națională, iar poporul român desfășoară o luptă 
energică pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate.

Poporul coreean dă o înaltă apreciere succeselor obținute de po
porul frate român in lupta sa revoluționară și în construcție și își 
manifestă solidaritatea fermă cu eforturile dumneavoastră pentru 
eliminarea pericolului unui război nuclear în Europa, pentru trans
formarea regiunii Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, fără 
arme nucleare și chimice, pentru salvgardarea păcii și securității 
în lume.

Folosesc această ocazie pentru a vă transmite dumneavoastră și 
poporului român sincere urări de succese tot mai mari in realizarea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea țârii într-o nouă etapă, superioară.

Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de strînsă prietenie 
și colaborare stabilite intre partidele, țările și popoarele noastre, 
in lupta comună pentru victoria cauzei păcii, socialismului și co
munismului, se vor extinde și dezvolta și mai mult in continuare, 
în spiritul frecventelor întilniri și convorbiri pe care le-am avut.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției de 
eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă din 
România, vă adresăm dumneavoastră, partidului comunist, Consi
liului de Stat, guvernului și poporului român cele mai călduroase 
felicitări.

In cei 44 de ani ce au trecut, poporul român a înaintat pe dru
mul construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și, prin muncă harnică și creatoare, prin colaborare mul
tilaterală cu U.R.S.S.. cu țările socialiste frățești și cu statele prie
tene din lume, a înfăptuit profunde transformări economico-sociale 
in patria sa. Astăzi, România este o țară socialistă cu o industrie 
și agricultură dezvoltate, cu o știință și tehnică avansate, cu o bo
gată cultură națională în care nivelul de trai al poporului crește 
continuu, iar România socialistă se înnoiește zi de zi.

Bucurîndu-se sincer de aceste mărețe realizări, poporul vietna
mez urează poporului frate român să obțină noi și tot mai mari 
realizări în înfăptuirea hotărîrilor trasate de cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului. Comunist Român, pentru edificarea cu suc
ces a societății socialiste multilateral dezvoltate în România și 
înaintarea acesteia, în rindul țărilor dezvoltate. .......................

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre parti
dele, guvernele și țările noastre să se consolideze și să se dez
volte continuu, în interesul popoarelor vietnamez și român, al 
păcii, independenței naționale, democrației și socialismului în în
treaga lume.

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

VO CHI CONG
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

DO MUOI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului-ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, cea de-a 44-a ani

versare a zilei eliberării, în numele poporului albanez, al Prezidiu
lui Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Socialiste Albania, vă transmitem dumneavoastră salu
tările noastre călduroase și urări sincere de fericire pentru poporul 
român și de prosperitate pentru țară.

Dorim ca relațiile tradiționale de prietenie care există între 
cele două popoare să se dezvolte constant.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL țARțANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, Imt face o deosebită 
plăcere să vă transmit dumneavoastră și poporului român prieten, 
din partea poporului arab sirian și a mea personal, sincere felici
tări, împreună cu caldele noastre urări.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare existente între țările noastre vor continua să se întărească 
și să se dezvolte în interesul reciproc al celor două popoare, al 
promovării păcii și înțelegerii în lume.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi urările mele cele 
mai bune de multă sănătate, fericire și viață îndelungată, iar po
porului dumneavoastră continuă prosperitate.

HAFEZ AL ASSAD

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 44-a aniversări a eliberării României îmi 
oferă deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa. în numele po
porului algerian, al Partidului Frontul de Eliberare Națională și in 
numele meu personal, cele mai călduroase felicitări.

Celebrarea acestui important eveniment in istoria României 
constituie pentru mine un prilej de a saluta succesele obținute de 
poporul român prieten pe calea prosperității și a consolidării ope
rei de edificare socialistă.

Slnt convins că Algeria și România, călăuzite de idealurile co
mune de dreptate, progres și pace, vor întări și diversifica tot mai 
mult raporturile de cooperare statornicite intre cele două popoare.

Totodată, in această fericită circumstanță, permiteți-mi să vă 
adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

Cu înaltă considerațiune,

CHADLI BENDJEDID
Președintele

Republicii Algeriene Democratice și Populare, 
Secretar general

al Partidului Frontul de Eliberare Națională

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră 
prietene, am deosebita plăcere să vă adresez cele mai sincere și 
cordiale felicitări.

Mă folosesc de această ocazie pentru a vă asigura că acordăm 
o deosebită apreciere relațiilor strînse de prietenie și cooperare 
care unesc popoarele noastre prietene.

Vă rog să primiți, dragă prietene, sincere salutări și cele mal 
bune urări de multă sănătate și fericire personală, de continuu 
progres și măreție pentru poporul dumneavoastră prieten.

Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indonezian, precum și al meu 
personal, imi este plăcut să vă adresez felicitări cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și cooperare reci
proc avantajoasă dintre țările noastre vor continua să se dezvolte 
și în viitor.

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

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi 
face deosebită plăcere să vă adresez, în numele Irakului și al meu 
personal, cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de continuu progres și 
prosperitate pentru poporul român.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări 
să se dezvolte continuu.

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Cu fericita ocazie a sărbătoririi Zilei naționale a țării dumnea

voastră, vă transmit, în numele Partidului Unit al Independenței 
Naționale, al guvernului și poporului zambian, precum și al meu 
personal, sincere și calde felicitări la această importantă zi din 
istoria României.

Apreciem în mod deosebit relațiile cordiale existente Intre 
România și Zambia, bazate pe respectul reciproc, in folosul celor 
două popoare.

Nutrim sentimente de admirație față de progresele obținute de 
țara dumneavoastră în toate domeniile de activitate, precum și 
față de contribuția adusă de România la menținerea păcii in lume.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, urările noastre de sănă
tate personală, de prosperitate continuă pentru poporul român 
prieteh. .......

KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, poporul kenyan ml se 
alătură în a vă adresa calde felicitări.

Sînt încredințat că relațiile cordiale, prietenești și de cooperare 
care există între țările noastre se vor dezvolta și întări in folosul 
reciproc al popoarelor noastre.

Vă doresc dumneavoastră multă sănătate, iar poporului român 
prosperitate continuă.

DANIEL TOROITICH ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului indian, precum și în numele 
meu personal, vă adresez calde felicitări cu fericita ocazie a Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

Relațiile dintre țările noastre au urmat un curs mereu ascen
dent și sînt încredințat că ele vor continua să se dezvolte și să se 
diversifice in anii ce vin.

Vă rog să primiți urările mele de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate pentru poporul român prieten.

RAJIV GANDHI
Primul-ministru 

al Republicii India

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării de către Republica Socialistă România a 
Zilei victoriei revoluției, am plăcerea de a vă adresa dumnea
voastră caldele mele felicitări, iar poporului român cele mai bune 
urări de fericire și prosperitate.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 44-a aniversări a Zilei națio
nale a țării dumneavoastră, imi este deosebit de plăcut ca, în 
numele poporului și Guvernului Republicii Federale Nigeria, pre
cum și al meu personal, să vă transmit dumneavoastră, Guvernului 
și poporului Republicii Socialiste România, sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire, prosperitate și progres.

Imi exprim convingerea că strinsele relații de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre se vor întări in viitor 
în interesul reciproc, al menținerii păcii și securității internaționale.

Vă rog primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte consi
derații.

General IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA
Președintele Republicii Federale Nigeria, 

Comandant suprem al forțelor armate

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele meu perso
nal, al guvernului și poporului tunisian, cele mai calde felicitări 
și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate po
porului român prieten.

în acest moment festiv, doresc să exprim dorința vie de a se 
întări tot mai mult relațiile de prietenie și cooperare care există 
atit de fericit intre țările noastre.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă adresez dumneavoastră, împreună cu felicitările mele, urări 
pentru viitorul poporului român.

Doresc ca relațiile de prietenie care există de multă vreme între 
cele două țări și popoare ale noastre să se poată intensifica mai 
mult în viitor.

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, doresc să vă transmit, în numele 
poporului italian și al meu personal, cele mai călduroase urări 
pentru viitorul prosper al poporului român.

Vă exprim, de asemenea, cele mai sincere urări de fericire 
personală.

FRANCESCO COSSIGA
Președintele Republicii Italiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a României de către Excelența voas
tră și poporul român imi oferă plăcerea de a vă adresa felicitări 
și toate urările de bine pentru un viitor fericit și prosper.

Regina ELISABETA A ll-A
a Regatului Unit al Marii Britanii

și Irlandei de Nord

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, am deosebita 
plăcere să vă adresez, din toată inima, felicitări, precum și sincere 
și bune urări de fericire personală, de progres pentru poporul 
dumneavoastră.

HIROHITO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi permiteți ca, în numele guvernului și poporului 
australian, să vă adresez cu ocazia Zilei naționale a României 
sincere urări de prosperitate continuă pentru România și poporul 
român.

Vizita dumneavoastră recentă în Australia, prima vizită a unui 
șef de stat din Europa de răsărit, a deschis calea pentru o dezvol
tare fructuoasă și pe mai departe a relațiilor bilaterale.

N. M. STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Canadei, am plăcerea să vă transmit, dum
neavoastră și poporului României, urările noastre cele mai bune 
de pace și prosperitate cu ocazia Zilei naționale a Republicii So
cialiste România.

Cooperarea bine statornicită între România și Canada a dus 1*  
avantaje reciproce în multe sfere de activitate. Colaborarea noas
tră continuă va fi esențială pentru progresul pe care împreună îl 
dorim celui mai mare proiect comun — Centrala atomonuclearâ 
de la Cernavodă.

Sînt convinsă că eforturile comune In acest domeniu, ca și în 
alte domenii, vor fi în folosul popoarelor noastre și vor contribui 
la pacea și securitatea internațională,

JEANNE SAUVE
Guvernatorul general al Canadei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu 
personal, am deosebita plăcere să vă adresez dumneavoastră, gu
vernului și poporului român sincerele noastre salutări și felicitări 
cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră.

Am convingerea că relațiile calde și prietenești existente între 
Pakistan și România se vor întări și mai mult in viitor.

Vă doresc viață îndelungată, sănătate și fericire, iar poporului 
român progres și prosperitate continue.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai Înalte consi- 
deratiuni.

GHULAM ISHAQ KHAN
Președintele interimar 

al Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialist*  
România, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai cald*  
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate mereu creseîndă pentru poporul român 
prieten, sub înalta și înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Vă rog primiți expresia celei mai înalte considerații.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
doresc să vă adresez călduroasele mele felicitări și să vă exprim, 
in numele poporului și guvernului Braziliei, cit și al meu personal, 
urări de prosperitate poporului român și pentru fericirea dumnea
voastră personală.

JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Mau
ritius și al meu personal vă transmitem dumneavoastră, guvernu
lui și poporului român sincere salutări cu ocazia celei de-a 44-a 
aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Folosim acest prilej deosebit pentru a vă dori sănătate și succes 
în lupta pentru edificarea comunismului in Republica Socialistă 
România.

Acordăm cea mai înaltă apreciere preocupărilor României pen
tru soluționarea problemelor economice internaționale, îndeosebi 
ale situației țărilor in curs de dezvoltare, precum și contribuției și 
poziției dumneavoastră în problemele păcii și dezarmării.

Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Trăiască România.
Trăiască prietenia noastră.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist din Mauritius



MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI 

NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN

Schimb de mesaje
la nivel inalt româno-zambian

In cadrul diverselor manifestări omagiale organizate peste hotare cu 
prilejul marii sărbători naționale a poporului român, a fost scoasă in 
evidență semnificația actului istoric de la 23 August 1944.

S-a subliniat că numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este strins 
legat de succesele obținute de poporul român in anii construcției socia
liste, de amplele transformări revoluționare și împlinirile fără precedent 
in toate sferele vieții politice, economice și sociale, in special din perioada 
de după Congresul al IX-lea.

MOSCOVA. — La cinematogra
ful „Moskva“ din capitala sovieti
că au fost inaugurate „Zilele fil
mului românesc". La festivitatea 
care a avut loc cu acest prilej au 
fost prezenți V. N. Riabinski. vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru cinematografie al U.R.S.S., 
reprezentanți ai secției internațio
nale a C.C. al P.C.U.S., ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai altor 
instituții centrale, cineaști, alți oa
meni de cultură și artă, ziariști. Au 
fost prezenți ambasadorul Româ
niei la Moscova, membri ai amba
sadei române.

In alocuțiunile rostite la deschi
derea manifestării s-au relevat 
semnificațiile actului de la 23 Au
gust 1944. realizările de seamă ob
ținute de țara noastră în anii noii 
orinduiri în toate domeniile de ac
tivitate. dezvoltarea puternică pe 
care a cunoscut-o cinematografia 
românească in ultimele patru dece
nii. colaborarea multilaterală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
inclusiv între cineaștii din cele 
două țări.

Zilele filmului românesc au fost 
inaugurate cu prezentarea filmului 
„Pădurea de fagi“. care evocă eve
nimentele istorice din august 1944 
din tara noastră.

relevate semnificația Istorică a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944. succesele obținute de po
porul român în anii socialismului, 
mai cu seamă după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Au fost subliniate 
prietenie și colaborare 
rală româno-polone.

relațiile' de 
multilate-

BEIJING. — La Beijing, sub 
auspiciile Ministerului Radiotele- 
viziunii și Cinematografiei al R.P. 
Chineze, a avut loc o gală a fil
mului românesc.

In alocuțiunea rostită, șeful De
partamentului cinematografiei, Teng 
Ijnxian, a relevat mărețele reali
zări obținute de România în edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România — a 
subliniat vorbitorul — harnicul și 
talentatul popor român va trans
forma România, prin forțe proprii, 
într-o țară tot mai frumoasă și mai 
bogată.

Evoclndu-se evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de prietenie 
chino-română, a fost evidențiată 
importanța schimburilor din diferi
te domenii, care au permis adînci- 
rea înțelegerii și prieteniei dintre 
ele.

Au participat, reprezentanți al 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului Culturii, 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, ai Asociației 
de prietenie China-România, perso
nalități ale vieții culturale și artis
tice, un numeros public, reprezen
tanți ai presei centrale și radio- 
televiziunii. ■ ■ ■ >,<

BUDAPESTA. — La
României 
o acțiune 
niversării 
revoluției 
națională. ____  „ , <•
rialistă. A fost prezentată o expo
ziție de carte românească avînd la 
loc de frunte lucrări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și lucrări științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Au fost 
expuse, de asemenea, volume cu 
tematică economică, istorică, lite
rară ce reflectă construcția socia
listă din tara noastră.

Acțiunea s-a încheiat prin pre
zentarea unui program de muzică 
populară românească.

Au participat Jănos Lukăcs, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Istvân 
Sarlos, vicepreședinte al Consiliu
lui Prezidențial al R.P. Ungare, 
membri ai C.C. al P.M.U.S.. miniș
tri. generali si ofițeri superiori, 
oameni de cultură si artă, amba
sadori și alți membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

Ambasada 
a avut loc 

dedicată
din Budapesta

culturală dedicată a- 
a 44 de ani de la victoria 
de eliberare socială si 
antifascistă și anțiimpe-

LONDRA. — Cu prilejul zilei 
naționale a Republicii Socialiste 
România, la sediul din Londra al 
ambasadei țării noastre a fost orga
nizată o manifestare cu caracter 
festiv, in cadrul căreia a fost 
marcată importanța și semnificația 
evenimentului istoric de la 23 
August 1944. A fost vizitată apoi 
expoziția „Omagiu ’88“, precum și 
cea de carte social-politică româ
nească, în cadrul căreia au fost 
expuse lucrări din opera președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La manifestare, care s-a bucurat 
de aprecieri deosebite din partea 
celor prezenți, au participat repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
de Externe. departamentului co
merțului și industriei, personalități 
ale vieții politice, cultural-artistice. 
parlamentari, oameni de afaceri, 
ziariști, precum și șefii unor mi
siuni diplomatice străine acreditați 
la Londra.

Tot la Londra s-a desfășurat o 
manifestare festivă organizată de 
asociația de prietenie Marea Bri- 
tanie—România și cu sprijinul 
ambasadei noastre. Președintele 
asociației, Jim Ballantine, a vorbit 
participanților despre semnificația 
politico-istorică a evenimentului 
aniversat.

LUSAKA 24 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste - - •
transmis lui Kenneth D. Kaunda, 
președintele Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale (U.N.I.P.), pre
ședintele Republicii Zambia, un cald 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de fericire personală, de pro
gres poporului zambian.

Au fost adresate, de asemenea, 
felicitări cu ocazia realegerii sale 
în funcția de președinte al U.N..I.P.

Mulțumind pentru urări și felici
tări, Kenneth D. Kaunda a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut. 
Președintele Zambiei a dat o înaltă 
apreciere realizărilor obținute de

România, a fost

poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
socialistă 
rodnicele 
laborare 
partide șl . , 
continuare in interesul reciproc, al 
cauzei păcii, înțelegerii și progresu
lui în lume.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către 
tele Kenneth D. Kaunda a 
lui Miu Dobrescu, membru 
tetului Politic Executiv al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., care a reprezentat 
partidul nostru la cea de-a X-a 
Conferință generală a U.N.I.P.

în construcția 
și a afirmat dorința ca 
relații de prietenie și co- 
dintre cele două țări, 
popoare să se dezvolte în

președin- 
tovarășu- 
al Comi-
C.C. al

Problema dezarmării ocupă 
un loc prioritar

pe ordinea de zi preliminară a celei de-a 43-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ORIENTALE A URUGUAYULUI
--- ----- ------------------ ------ ------- ---------  ' 9 ------------------------ -

Domnului JULIO MARIA SANGUINETTI
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO

Sărbătoarea Zilei naționale a Uruguayului imi oferă plăcutul prilej de a 
vă transmite călduroase felicitări.

Adresind urări de pace și prosperitate poporului Uruguayan prieten, îmi 
exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o continuă 
dezvoltare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

BELGRAD. ' — In cadrul unei 
conferințe de presă, organizată Ia 
Belgrad, au fost reliefate semnifi
cația istorică a revoluției de elibe-, 
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă. contribuția 
remarcabilă a României la înfrin- 
gerea fascismului. Au fost eviden
țiate succesele deosebite obținute 
de poporul român în dezvoltarea 
economico-socială a patriei. în
deosebi după anul 1965, cind in 
fruntea partidului și a țării a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționar și 
cel mai 
român.

Au fost 
prietenie, 
vecinătate _____ ___
căror baze au fost puse în cadrul 
numeroaselor întîlniri dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și con
ducerea iugoslavă de partid și de 
stat.

A fost deschisă, totodată, o amplă 
expoziție de carte social-poli
tică și științifică, locul central 
fiind ocupat de opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și de lucrări 
fundamentale ale tovarășei acade
mician doctor 
Ceaușescu.

La manifestare 
Petar Gracianin, președintele Pre
zidiului R.S. Serbia, Budimir Lon- 
cear. secretar federal pentru 
afacerile externe, Nenad Krekici, 
secretar federal pentru relațiile 
economice cu străinătatea, alte 
persoane oficiale, ambasadori acre
ditați la Belgrad, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură, 
ziariști.

ULAN BATOR. — La Ulan Bator 
a fost organizată o întîlnire prie
tenească la care au participat D. 
Molomjamț, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.M.. 
C. Șuren, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole. 
T. Gambosuren. ministrul afaceri
lor externe, reprezentanți ai C.C. 
al P.P.R.M., alte oficialități, ofițeri 
superiori, ziariști, diplomați.

D. Molomjamț și ambasadorul 
României au prezentat importanța 
actului de la 23 August, s-au refe- ■ 
rit la bunele relații existente între 
cele două țări, partide și popoare, 
evidențiind dorința de dezvoltare 
și amplificare a acestor raporturi.

Au fost reliefate, în acest cadru, 
succesele obținute de poporul 
român in construcția societății so
cialiste 
special 
cind in 
lului 
Nicolae

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie Mongolia—România, la Fa
brica de tricotaje nr. 1 din Ulan 
Bator, construită în cooperare cu 
(ana noastră, a avut loc o adunara 
festivă.

multilateral dezvoltate, în 
în ultimii 23 de ani, de 
fruntea partidului și a sta- 
ramân se află tovarășul 
Ceaușescu.

patriot înflăcărat, 
iubit fiu al poporului

menționate relațiile de 
colaborare și bună 

dintre țările noastre, ale

inginer Elena

au participat

PRAGA. — La Monumentul eroi
lor români din orașul Zvolen, Slo
vacia centrală, a fost depusă o co
roană de flori de către ambasa
dorul țării noastre în R. S. Ceho
slovacă.

Au participat primul secretar al 
Comitetului de partid din raionul 
Zvolen, președintele Consiliului 
popular raional, alte oficialități lo
cale, precum și grupuri de pionieri, 
un numeros public.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Cehoslovace.

VARȘOVIA. — In cadrul mani
festărilor consacrate marcării în 
R.P. Polonă a marii sărbători na
ționale a poporului român. în ora
șul Zamosc a fost organizată o 
adunare festivă.

In alocuțiunile rostite de primul 
secretar al Comitetului voivodal 
al P.M.U.P.. Marian Wysocki, și 
ambasadorul țării noastre la Var
șovia au fost evidențiate importan
ta evenimentului istoric de la 23 
August 1944, realizările obținute de 
poporul român în construcția socie
tății socialiste. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. De ase
menea. a fost subliniată evoluția 
relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre România și Polonia.

In încheiere a fost prezentat fil
mul documentar „România, țară în 
plină dezvoltare", după care tineri 
artiști amatori din localitate au 
prezentat un program artistic.

In orașul polonez Torun a fost 
deschisă expoziția de fotografii 
„România azi“.

In cuvintarea rostită cu ocazia 
vernisajului de către primul secre
tar al Comitetului voivodal al 

^P.M.U.P,. Zenon Dramînski, au fost

HANOI. — La ambasada țării 
noastre din Hanoi a avut loc o con
ferință de presă, in cursul căreia a 
fost evidențiată semnificația istori
că a actului de la 23 August 
1944. De asemenea, a fost or
ganizat un stand de carte, la 
loc de cinste fiind expuse opere
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român,, președintele Repu
blicii Socialiste România, precum și 
lucrări ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu.

Au participat reprezentanți ai 
secției relații externe a C.C. al P.C. 
din Vietnam, Ministerului Afaceri
lor Externe. Ministerului Culturii, 
Uniunii organizațiilor vietnameze 
de pace, solidaritate și prietenie cu 
alte popoare. Uniunii scriitorilor, 
radioteleviziunil și presei centrale.

TIRANA. — Studioul cinemato
grafic Albania Nouă a prezentat, 
intr-un spectacol de gală, un film 
artistic românesc.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ai unor instituții centrale, oameni 
de cultură și artă, ziariști, un nu
meros public.

PARIS. — In capitala Franței, la 
ambasada' română, a fost inaugu
rată o expoziție de carte româ
nească dedicată evenimentului isto
ric de la 23 August 1944, precum șl 
realizărilor obținute în diferite 
domenii de România socialistă.

In cadrul acesteia, la loc de frun
te se află lucrări reprezentative din 
gindirea social-politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România.

O expoziție de fotografii ilustrea
ză aspecte ale dezvoltării econo- 
mico-edilitare a României contem
porane, redînd, totodată, imagini 
semnificative din stațiunile pito
rești montane și de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

La festivitatea de inaugurare au 
participat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, senatori, deputați. 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai cercurilor de afaceri, 
oameni de artă și cultură, militari, 
ziariști, un numeros public.

secretar 
Comunist 

Republicii

BONN. — O conferință de presă, 
cu participarea reprezentanților 
principalelor mijloace de informa
re vest-germane a 
Bonn. Cu acest prilej, 
dențiate însemnătatea evenimentu
lui de la 23 August 1944. marile 
realizări pe plan politic, economic 
și social obținute de poporul român, 
îndeosebi în 
de cind în 
și a tării 
Nicolae Ceaușescu. A fost subliniat 
faptul că politica promovată după 
Congresul al IX-lea al partidului 
a descătușat energiile creatoare ale 
poporului nostru, redîndu-i senti
mentul că este liber șl indepen
dent. Au fost, de asemenea, pre
zentate pozițiile constructive pro
movate de tara noastră, de pre
ședintele României în principalele 
probleme ale vieții internaționale.

avut loc la 
au fost evi-

ultimii 23 de ani, 
fruntea partidului 

se află tovarășul

ANKARA. — La Ankara a fost 
organizată o conferință de presă, în 
cadrul căreia au fost evocate pe 
larg semnificația istorică a actului 
de la 23 August 1944, contribuția 
hotărîtoare adusă de România la 
înfringerea fascismului. Au fost 
prezentate, totodată, pe larg, marile 
înfăptuiri obținute de poporul 
român în dezvoltarea social-econo- 
mică a țării. în mod deosebit după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind în frun
tea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A fost evocată politica de pace 
a țării noastre. Au fost evidențiate 
bunele relații existente între Româ
nia și Turcia, dezvoltarea ascen
dentă a colaborării și cooperării in 
diverse domenii, rolul determinant 
al întîlnirilor, convorbirilor și în
țelegerilor la cel mai înalt nivel.

S-a organizat o expoziție de 
carte social-politică, unde, la Ioc de 

' frunte, au fost prezentate operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, vo
lume apărute în Turcia consacrate 
vieții și activității prestigioase a 
președintelui României, lucrările 
științifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu pu
blicate în limba turcă.

A
HELSINKI. — In' cadrul unei 

adunări festive care a avut loc la 
Helsinki, au fost evocate semnifi
cația gloriosului act de la 23 Au
gust 1944, lupta poporului român 
pentru edificarea noii orînduiri, 
realizările istorice în construcția 
socialistă ale țării noastre.

Au fost evidențiate. îndeosebi, 
profundele transformări innoitoare 
din întreaga societate românească 
in perioada ultimilor 23 de ani, 
de cind la conducerea partidu
lui' și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. amplele progra
me de dezvoltare și ridicare a țării 
pe noi culmi de progres și civili
zație, politica externă dinamică, de 
pace a României.

Au participat Jarmo Wahlstrom, 
președintele Partidului Comunist 
Finlandez. Martti Manninen. secre
tar general adjunct la Președinția 
Republicii. Ake Wihto, secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Jaako Blomberg, director 
general în M.A.E., alte înalte ofi
cialități din diferite instituții gu
vernamentale, reprezentanți ai unor 
partide politice și organizații de 
masă, directori de firme și oameni 
de afaceri, reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice, membrii con
ducerii Asociației de prietenie 

.Finlanda — România, ziariști.

NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
New York a fost dată publicității 
ordinea de zi preliminară a celei 
de-a 43-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., care începe la 20 sep
tembrie. Documentul, care are peste 
140 de puncte, cuprinde probleme 
privind necesitatea opririi cursei 
înarmărilor, în primul rind nucleare, 
a intensificării eforturilor in direc
ția dezarmării generale, limitarea 
armamentelor convenționale, inter
zicerea armelor chimice, crearea de 
zone denuclearizate. Figurează, de 
asemenea, probleme privind situații-

le conflictuale din diferite regiuni 
ale lumii, cărora trebuie să li se 
găsească rezolvarea prin efortul tu
turor țărilor membre ale O.N.U. O 
atenție deosebită va fi acordată pro
blemelor dezvoltării economice în 
corelare cu situația generată de ma
rile datorii externe ale unor state, 
diversificării resurselor energetice 
și asistenței pentru țările în curs de 
dezvoltare. Va fi examinată, de ase
menea, activitatea Națiunilor Uni
te, inclusiv cea privind operațiunile 
de menținere a păcii în diferite re
giuni, conform Cartei O.N.U.

Acord de încetare a ostilităților din sudul Angolei
semnat de reprezentanți militari ai Angolei, Cubei și R.S.A.

LUANDA 24 (Agerpres). — Repre
zentanți militari ai Angolei, Cubei și 
Africii de Sud au semnat in locali
tatea Ruacaria (Namibia) un acord 
care pune în mod formal capăt osti
lităților din sudul Angolei. A fost 
creată, totodată, o comisie mixtă de 
observatori militari.

Noile măsuri se încadrează in
tr-un acord mai larg realizat de cele 
trei părți și care prevede, între al
tele, retragerea tuturor trupelor 
sud-africane de pe teritoriul ango
lez pină la 1 septembrie a.c. și acor
darea independenței Namibiei.

Apel in favoarea eliberării lui Nelson Mandela
LUSAKA 

rul general 
African din 
Alfred Nzo, 
la Pretoria chemarea de a-1 elibera 
neîntîrziat și necondiționat pe lide
rul populației de culoare majoritare 
sud-africane. Nelson Mandela, aflat 
în închisoare de peste 26 de ani. 
Această chemare a fost adresată în-

(Agerpres). — Secreta
și Congresului Național 
Africa de Sud (A.N.C.), 
a adresat regimului de

tr-o declarație făcută la Lusaka, în 
numele A.N.C.

In sprijinul eliberării lui Nelson 
Mandela s-a pronunțat și Frederick 
van Zyl Slabbert, personalitate mar
cantă a opoziției albe din Africa de 
Sud. El a cerut, totodată, legalizarea 
A.N.C. și începerea de negocieri 
această formațiune politică.

Pentru o soluționare durabilă a conflictului 
dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). —- Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
lansat un apel către guvernele Ira
nului și Irakului să se abțină de la 
orice acțiuni care ar putea să împie
dice eforturile de realizare a unei 
soluționări durabile și cuprinzătoare 
a conflictului din Golf sau care ar 
prejudicia acordul de încetare a fo
cului, transmite agenția A.D.N. Ape
lul este cuprins intr-un raport al 
său privind activitatea grupului de 
experți ai O.N.U. care investighează 
utilizarea de agenți chimici în cursul 
conflictului din Golf, precizează sur
sa citată.

cu

TEHERAN 24 (Agerpres). — La_________ _ __ ____ _ o 
conferință de presă organizată Ia 
Teheran, comandantul Grupului de 
observatori 
lor Unite pentru
(UNIIMOG), generalul Slavko Jo- 
vici (Iugoslavia), a declarat că pri
ma etapă a incetării focului se des
fășoară în mod satisfăcător și că in 
curînd forțele iraniene și irakiene se 
vor retrage in interiorul frontiere
lor internaționale.’ El a spus că 
UNIIMOG patrulează la frontiere și 
că problemele care au apărut de la 
intrarea în vigoare a încetării fo
cului sint soluționate prin coopera
rea ambelor părți.

militari. ai Națiuni- 
Iran și Irak

S.U.A. își mențin forța navală în regiunea Golfului

VIENA. — La Viena a fost or
ganizată o amplă manifestare de
dicată României.

Cu acest prilej au fost eviden
țiate semnificația majoră a actului 
istoric de la 23 August 1944, jertfele 
aduse de poporul nostru la înfrîn- 
gerea Germaniei naziste, precum și 
drumul înnoitor parcurs de Româ
nia in cei 44 de ani de existență 
liberă și independentă, cu deosebire 
în perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

în cadrul unei expoziții de carte 
românească au fost prezentate, la 
loc de frunte, lucrări din gin
direa social-politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, precum și vo
lume din opera științifică a tova
rășei academician doctor 
Elena Ceaușescu.

O expoziție de fotografii 
șează realizările economice 
musețile patriei noastre.

STOCKHOLM. — In orașul 
dez Sala a avut loc vernisajul 
expoziții de artă grafică româneas
că. Pe parcursul mai multor săptă- 
mîni, ea va fi găzduită de muzeul 
Ageli, din localitate.

A fost evocată semnificația eve
nimentului de la 23 August 1944 în 
istoria poporului român. La verni
saj au fost prezenți primarul ora
șului Sala, membri ai Consiliului 
municipal, conducerea Asociației 
de prietenie Suedia-România, ar
tiști plastici, ziariști, un numeros 
public.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Statele Unite nu își vor retrage sau 
reduce forța navală, alcătuită din 27 
de unități, care staționează in zona 
Golfului, a declarat purtătoarea de 
cuvint a Casei Albe, Marlin Fitz
water.

La rindul său, purtătorul de cu
vint al Ministerului Apărării a pre
cizat că se va reduce numai numă
rul zborurilor avioanelor de luptă 
decolate de pe portavioanele . pre
zente in zonă.

Negocieri in problema cipriotă
GENEVA 24 (Agerpres). — Sub 

auspiciile și cu participarea perso
nală a secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, la 
Geneva a avut loc o Intilnire în
tre președintele Ciprului, Ghiorghios 
Vassiliou, și liderul comunității turce 
din Cipru, Rauf Denktaș.

Intr-o declarație făcută ziariștilor, 
Perez de Cuellar a relevat că în

cadrul întîlnirii s-a realizat acordul 
de a se finaliza pină la 1 iunie 1989 
procesul elaborării bazelor regle
mentării problemei cipriote, fără 
alte condiții prealabile. El a men
ționat că cei doi lideri vor relua 
negocierile la Nicosia, la jumătatea 
lunii septembrie, cu participarea re
prezentantului special al secretaru
lui general al O.N.U.

înfăți-

inginer

unei

Agențiile de presa
e scurt

Poporul Uruguayan celebrează, la 
25 august, ziua națională, mar- 
cînd împlinirea a 163 de ani de la 
proclamarea independenței de stat, 
care a încununat lupta sa îndelun
gată pentru dobindirea dreptului la 
o existentă liberă, de sine stătă
toare. Colonizat de spanioli din 
1516, teritoriul Uruguayan a fost 
dependent pină în 1776 de vicerega- 
tul Lima, apoi de Buenos Aires. In 
1814, Uruguayul își dobindea pen
tru prima oară neatîrnarea. dar a 
fost alipit. în 1821, la Brazilia. Po
porul Uruguayan a reluat luptele 
pentru neatîrnare și. în 1825, a pro
clamat independența de stat.

Solul fertil, clima favorabilă, ca 
și tradiția au făcut ca principala 
ramură a economiei uruguayene să 
o constituie agricultura, și în pri-, 
mul rînd creșterea vitelor. Astfel, 
cea mai mică dintre țările sud- 
americane s-a făcut cunoscută in 
lume ca un important producător 
de carne și lină.

Primele măsuri pe linia diversi
ficării economiei datează de acum 
trei decenii, cînd, paralel cu extin
derea întreprinderilor industriale 
destinate prelucrării produselor 
zootehnice, apar întreprinderi ale 
industriilor cimentului, siderurgiei 
și petrochimiei, sporind concomi

tent baza energetică a țării prin 
construirea unor centrale termo și 
hidroelectrice, acestea din urmă 
construite în colaborare cu țările 
vecine.

Normalizarea vieții politice prin 
revenirea la guvernarea civilă și 
procesul de democratizare început 
o dată cu instalarea guvernului re
zultat din alegeri libere au fost în
soțite de o serie de măsuri vizind 
depășirea dificultăților economico- 
financiare. prin stimularea relansă
rii producției și fortificarea indus
triei naționale.

Pe plan extern, ca membru al 
„Grupului de sprijin". Uruguayul 
militează, alături de alte țări ale' 
continentului, pentru soluționarea 
pașnică a situației din America 
Centrală, corespunzător aspirațiilor 
de progres ale popoarelor respec
tivă. ale tuturor popoarelor latino- 
americane.

In spiritul politicii sale de priete
nie cu țările latino-americane. 
România întreține cu Uruguayul 
relații de prietenie și colaborare pe 
plan economic și cultural, care au 
cunoscut un curs ascendent. Dez
voltarea conlucrării româno-uru- 
guayene corespunde intereselor ce
lor două popoare, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
Măsuri legislative privind viitorul poporului palestinian 
din teritoriile de pe malul de vest al Iordanului — adoptate 

de conducerea O.E.P.
TUNIS 24 (Agerpres). — Yasser 

Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a semnat prime
le măsuri legislative privind viito
rul poporului palestinian din teri
toriile de pe malul de vest al Ior
danului — informează agențiile 
KUNA și A.D.N. Potrivit interese
lor naționale superioare ale poporu
lui palestinian și conform hotărîri- 
lor Comitetului Executiv al O.E.P., 
întrunit Ia 21 august 1988, legile, re
glementările și hotărîrile în vigpa- 
re în teritoriile ocupate se vor men
ține pină cînd vor fi amendate sau 
abrogate de autoritățile legislative 
palestiniene — precizează una din-

tre măsuri. O altă măsură legis
lativă prevede ca angajații care lu
crează în instituții publice și parti
culare din Cisiordania să rămină la 
locurile lor de muncă. O.E.P. iși va 
asuma pe deplin responsabilitățile 
față de angajați, potrivit legilor și 
reglementărilor codului muncii — se 
arată intr-o altă prevedere legisla
tivă.

Această poziție a președintelui Co
mitetului Executiv al O.E.P. inter
vine după decizia Iordaniei de a în
ceta legăturile legislative și admi
nistrative cu Cisiordania și Gaza — 
măsuri adoptate în consens cu 
O.E.P., singurul reprezentant legitim 
al poporului palestinian.

In sprijinul unei reglementari pașnice
TEL AVIV 24 (Agerpres). — Ale

gerile parlamentare din noiembrie 
din Israel vor fi cruciale pentru lua
rea unor decizii politice majore, de 
actualitate, a declarat Meir Vilner, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Israel, candidatul Frontului Demo
cratic pentru Pace și Egalitate 
(C.H.A.D.D.A.S.C.H.), de opoziție. El 
a spus că aceste decizii privesc în 
special o reglementare a conflictu
lui din Orientul Mijlociu și relațiile 
israeliano-palestiniene. Meir Vilner a

apreciat că recentele evoluții în 
Orientul Mijlociu au dus, atit in re
giune cit și in Israel, la noi orien
tări privind o reglementare de pace 
realistă. El a subliniat, totodată, ne
cesitatea de a folosi campania elec
torală viitoare pentru mobilizarea cu 
toate mijloacele disponibile a forțe
lor păcii și dialogului în Israel in ve
derea realizării unui front unit ca
pabil să înfăptuiască o pace dreaptă 
și durabilă, transmite agenția ADN.

• Protest al guvernului libanez • Noi manifestații ale populației 
palestiniene din teritoriile ocupate de Israel

BEIRUT 24 (Agerpres).---- Guver
nul Libanului a prezentat Consiliu
lui de Securitate un protest în le
gătură cu decizia de expulzare a 
patru palestinieni din sudul Libanu
lui de către autoritățile militare iș- 
raeliene care ocupă această zonă, 
transmite agenția EFE, citind pos
tul de radio libanez. Protestul a fost 
remis de reprezentantul acestei țări 
la Națiunile Unite.

In sudul Libanului, forțele din re
zistența libaneză au întreprins noi 
atacuri asupra unităților militare is
raeliene de ocupație și ale așa-numi- 
tei Armate a Libanului de Sud.

In ultimele 24 de ore au avut loc 
noi manifestații ale populației pa
lestiniene în teritoriile de pe malul 
de vest al Iordanului ocupate de 
forțele militare ale Israelului. La o

tabără de refugiați palestinieni din 
Gaza s-au produs puternice cioc
niri intre patrule israeliene și local
nici. După cum informează agenția 
M.E.N.A., care citează surse israe
liene și locale, 17 persoane au fost 
rănite. Manifestații similare au fost 
semnalate și în alte zone din Gaza, 
autoritățile militare de ocupație de- 
cretînd in unele tabere de refugiați 
palestinieni interdicții de circulație.

La rindul ei, agenția W.A.F.A., re
luată de agenția M.A.P., informează 
că alte patru persoane au fost ucise 
în timpul confruntărilor cu armata 
israeliană, ridicind numărul victi
melor din rindul populației locale, 
de la declanșarea revoltei în terito
riile ocupate, în decembrie anul tre
cut, la 430.

(Agerpres)

ale partenerilor comerciali al Sta' 
tel or Unite.

r

DEZACORD. Principalele partide 
de opoziție din Japonia și-au ma
nifestat dezacordul față de inten
țiile guvernului de a spori cheltu
ielile militare și de a accelera mo
dernizarea forțelor armate. în de
clarații separate, prezentate la To
kio, Partidul Comunist Japonez, 
Partidul Socialist din Japonia, 
Partidul Komei și Partidul Socia
list Democratic apreciază că inten
țiile guvernului in acest sens vin 
în contradicție cu dorința poporu
lui nipon, cu necesitatea trecerii la 
dezarmare generală și eliminare a 
armamentelor nucleare.

[ALEGERE. După cum transmite 
agenția ANSA, organul executiv din 
Viareggio — regiunea Toscana — 
l-a ales în funcția de primar al 
acestui oraș pe Lino Federiggi (co
munist). Consiliul municipal are in 
componenta sa reprezentanți ai 
partidelor comunist, democrat-creș- 
tin. socialist-democratic și liberal.

I
PREGĂTIRI. Lucrările pregăti

toare ale conferinței ministeriale a 
mișcării de nealiniere, programată 
pentru 7—10 septembrie la Nicosia, 
sint. practic, încheiate — a anunțat 
un purtător de cuvint oficial din 
capitala Ciprului. La conferință — 
care va avea loc într-o sală special 
construită — vor participa peste 
800 de reprezentanți din cele 101 
țări membre, precum și din partea 
statelor care au statut de observa
tor sau de invitat.

Independenței Naționale, partid de 
guvernămint. va fi singurul candi
dat la funcția de șef al statului. 
Urmează, de asemenea, să fie aleși 
125 de membri ai parlamentului.

cercetării 
Terrei și 

Sistemele 
normal.

I

I

I

I

BRUXELLES. — La Bruxelles au 
fost inaugurate o expoziție docu
mentară de fotografii ilustrînd rea
lizările obținute de poporul român 
în anii construcției socialismului, 
precum și o expoziție de carte so
cial-politică, în care, la ioc de 
frunte, sint expuse volume din 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și lucrări din opera științifică a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

In localitatea belgiană Dison a 
fost organizată o expoziție de fo
tografii ilustrînd realizările țării 
noastre in domeniile economic și 
social in epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de cind în frun
tea partidului și a tării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A fost- relevată importanța eve
nimentului de la 23 August 1944 in 
istoria poporului român.

Primarul localității Dison a sub
liniat, cu acest prilej, cursul ascen
dent al relațiilor româno-belgiene. 

(Agerpres)

VIZITA LA BEIJING. Secretarul 
general al C.C. al P.C. Chinez. Zhao 
Ziyang. in cursul primirii minis
trului de externe al Republicii Ban
gladesh. Hunayun Rasheed Choud- 
hury. aflat in vizită la Beijing, a 
exprimat dorința Chinei ca țările 
sud-asiatice să coexiste în mod paș
nic și să dezvolte relații de bună 
vecinătate — informează agenția 
China Nouă. Arătind că țara sa do
rește pacea, stabilitatea si dezvol
tarea economică a Asiei de sud. el 
a reafirmat sprijinul Chinei fată de 
poziția justă a țărilor din regiune 
privind asigurarea independentei 
naționale, suveranității de stat și 
integrității teritoriale.

GUVERNUL REPUBLICII BU
RUNDI a declarat că este hotărît 
să soluționeze prin mijloace pașnice 
conflictul dintre triburile hutu și 
tutsi. care s-a soldat cu mii de vic
time. Oficialitățile din Bujumbura, 
citate de agenția China Nouă, au 
relevat că se mai înregistrează încă 
ciocniri în nordul tării, adăugind 
însă că situația este în curs de 
normalizare.

PRIMIRE. Primul-ministru al In
diei. Rajiv Gandhi, l-a primit pe 
ministrul de externe al Republicii 
Nicaragua. Miguel d’Escoto, aflat în 
vizită oficială la New Delhi, care 
i-a prezentat un mesaj din partea 
șefului statului nicaraguan. Daniel 
Ortega. în legătură cu viitoarea 
reuniune la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, ce urmează să se desfă
șoare la Managua.

ALEGERILE GENERALE DIN 
ZAMBIA vor avea loc la 26 octom
brie a.c.. s-a anunțat, din sursă ofi
cială. la Lusaka. Potrivit constitu
ției acestei țări, președintele Ken
neth Kaunda. reales la 22 august 
președinte al Partidului Unit al

SEMNARE. Președintele Statelor 
Unite. Ronald Reagan, a semnat 
noua lege privind comerțul exte
rior. adoptată anterior de cele două 
camere ale Congresului. Principala 
prevedere a noii legislații este cea 
care permite președintelui să decidă 
măsurile pe care le consideră ne
cesare in caz de „practici neloiale"

LA PANMUNJON s-a desfășurat 
miercuri o nouă intilnire a dele
gațiilor parlamentare ale R.P.D. 
Coreene și Coreei de Sud consacra
tă discutării problemelor legate de 
pregătirea unei reuniuni comune a 
parlamentelor din nordul și sudul 
Coreei. S-a convenit — după cum 
relatează agenția ACTC — ca de
legațiile respective să se întilneas- 
că din nou la 26 august, la Pan- 
munjon.

APEL. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
lansat un apel către comunitatea 
internațională să acorde ajutoare 
de urgență Sudanului pentru a pu
tea face față situației grave ge
nerate de recentele inundații. Se 
apreciază că aproximativ două mi
lioane de persoane din această 
tară au fost afectate de inunda
țiile considerate drept catastrofale.

ATENTAT. O nouă acțiune a 
elementelor extremiste a avut loc 
în Irlanda de Nord, o puternică în
cărcătură explozivă fiind detonată 
în plin centrul orașului Belfast. 
S-au produs importante pagube 
materiale la clădirile învecinate, 
dar nici un fel de victime, deoarece 
politia, alertată de o comunicare 
telefonică anonimă, a reușit să 
evacueze la timp zona.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost 
lansat satelitul artificial al Pămîn- 
tulpi „Cosmos 1965“. La bordul sa
telitului se află aparatură științifi
că destinată continuării 
resurselor naturale ale 
ale Uniunii Sovietice, 
aparatului funcționează

UN NOU CUTREMUR măsurînd 
cinci grade pe scara Richter s-a 
înregistrat marți la Katmandu, 
epicentrul fiind situat la nord-est 
de capitala Nepalului. Numărul to
tal a victimelor, incluzîndu-le pe 
cele ale cutremurului de 5,7 grade 
de duminică, se apropie de 500, iar 
al răniților, cei mai mulți destul de 
grav, depășește cifra de 700 de 
persoane.

INUNDAȚII. In capitala statului 
african Ciad, Njamena, s-au pro
dus noi inundații, ca urmare a 
ploilor torențiale. Numeroase lo
cuințe ap fost avariate sau distru
se. Ca urmare a puternicelor 
inundații produse săptămîna trecu
tă în regiunile de nord și centrale 
ale Ciadului, și-au pierdut viața 
aproximativ 20 de persoane.
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