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CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE - UTILIZATE
INTENSIV, CU EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ!
Ca urmare a unei politici de
acumulare științific determinată, po
tențialul tehnic al economiei naționale
se concretizează în prezent în fonduri
fixe de peste 3,2 trilioane lei,
in
marea lor majoritate mașini, utilaje
și instalații moderne, create în ulti
mii zece ani. Este deci cit se poate
de firesc, acum, ca această impre
sionantă zestre tehnică,
realizată
printr-un considerabil efort de in
vestiții,
să fie fructificată pe un
plan superior, să contribuie la obți
nerea unei producții cît mai mari,
care valorifică superior munca în
tregului popor. Asupra acestei cerin
țe, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a insis
tat in mod deosebit, la ședința din
3 august a.c. a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., subliniind
din nou. între îndatoririle ce revin
organelor și organizațiilor de partid,
consiliilor oamenilor muncii, cadre
lor de' conducere, muncitorilor și
specialiștilor din toate unitățile eco
nomice, sarcina folosirii la întreaga
capacitate a mașinilor, utilajelor și
instalațiilor, a tuturor fondurilor fixe
productive.
Din cronica întrecerii socialiste
se desprind numeroase experiențe și
prestigioase fapte de muncă al căror
numitor comun îl reprezintă utiliza
rea cu spirit gospodăresc a zestrei
tehnice din dotare. Bunăoară, între
prinderea minieră Lupoaia, unde
s-au exoavat peste prevederi mai
mult de 20 000 tone de cărbune și
1.5 milioane mc steril, la utilajele
de bază — excavatoarele cu rotor —
s-a asigurat un indice foarte bun de
folosire extensivă.
După cum, în
subteran, minerii de la Paroșeni au
mînuit cu pricepere complexele me
canizate, obținînd constant produc
tivități de peste 12 tone pe post,
ceea ce a permis trimiterea la su
prafață, peste plan, a 23 000 tone de
cărbune. Sau. într-o altă ramură a
economiei, la întreprinderea de contactoare din Buzău, îndeosebi prin
îmbunătățirea structurii de fabricație
și mai buna organizare a activității,
s-a înregistrat un indice de utilizare
a capacităților de producție de 99,5
Ia sută. Semnificative sfflt și rezul

tatele colectivului de oameni ai mun
cii de la „Electromotor" Timișoara,
care pentru fiecare leu fonduri fixe
(calculate la valoarea rămasă) obțin
o producție de 3,5 lei, ceea ce vorbeș
te de la sine despre eficiența înaltă
asigurată aici în folosirea capacită
ților de producție.
Cu siguranță, în fiecare ramură a
economiei, în fiecare întreprindere,
la fiecare loc de muncă cerința folo
sirii cît mai bune a capacităților de
producție se pune în termeni spe
cifici, Dar, sintetizind, căile de ac
țiune se referă la încărcarea optimă
a mașinilor și utilajelor, în toate

— 25 la sută, iar In ultima decadă
restul, de 65 la sută, nu poate fi
vorba de o folosire rațională, ju
dicioasă a mașinilor, utilajelor și a
forței- de muncă.
Nu este vorba
nicidecum de un caz ipotetic, aseme
nea evoluții ale ritmului de produc
ție intilnindu-se destul de des intr-o
serie de unități economice. Mărturie
stau raportările statistice, dările de
seamă prezentate in adunările gene
rale ale oamenilor muncii, diversele
analize făcute de colective de spe
cialiști din întreprinderi sau din
partea unor organe de resort.
în toate aceste cazuri este vorba

PENTRU REALIZAREA RITMICI A PLANULUI
schimburile și pe Întreaga durată a
programului de lucr-u, asigurarea co
menzilor și contractelor, programarea
corespunzătoare a fabricației, aprovi
zionarea ritmică a tuturor locurilor
de muncă, exploatarea, întreținerea
și repararea atentă a mașinilor și
utilajelor, în vederea atingerii randa
mentelor tehnice prevăzute și a evi
tării întreruperilor accidentale. Nu
se poate face, desigur, o ierarhizare
a importanței acestor căi de acțiune,
esențial este ca fiecare să se bucure
de aceeași atenție din partea mun
citorilor și specialiștilor, conform
atribuțiilor și competențelor care le
revin în procesul activității econo
mice.
Totuși, unele probleme apar cu o
frecvență mai mare în activitatea în
treprinderilor industriale și, evident,
asupra .lor trebuie îndreptată atenția,
în acest sens, o atenție deosebită
prezintă organizarea și disciplina
muncii. Nu trebuie făcute prea multe
demonstrații pentru a se înțelege
legătura directă dintre ritmicitatea
fabricației și gradul de utilizare a
capacităților de producție. Este
limpede că Intr-o întreprindere în
care în prima deoadă s-a produs doar
10 la sută din producția planificată
pe întreaga lună, în decada a doua

de perpetuarea unor practici vechi
in organizarea producției și a muncii,
care pot și trebuie să fie eliminate.
Pentru că, iată, soluții există ; o
atestă experiența a numeroase în
treprinderi în care s-a făcut ordine
în acest domeniu. Cum s-a procedat
în aceste unități și cum trebuie să
se acționeze pretutindeni 7 Pe de o
parte, prin stabilirea pe criterii
riguroase a relațiilor contractuale
dintre întreprinderi, în spiritul și
litera noilor reglementări legale în
materie. Mai exact, este obligatoriu
ca termenele de livrare să nu mai
fie trecute, formal, in contract ca
fiind ultima zi a lunii sau trimes
trului, ci să se prevadă exact data
de livrare, respectiv aprovizionare,
eșalonat pe întreaga perioadă, ținîndu-se seama atît de necesitățile și
posibilitățile părților contractante,
cît și. de normativele de stoc
aprobate.
Pe de altă parte, o mare impor
tanță o are organizarea internă a
fabricației, începînd cu asigurarea
din timp a portofoliului de comenzi
și contracte, lansarea in producție a
loturilor, seriilor sau produselor pe
cicluri optimizate, care au în vedere
uniformizarea încărcării mașinilor și
utilajelor,
evitindu-se vîrfurile de

solicitare, asigurarea decalajului teh
nologic necesar intre secțiile
de
producție și, firește, urmărirea rigu
roasă. severă a respectării unei ase
menea programări a producției. Pen
tru aceasta; așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, trebuie
ca la conducerea și organizarea pro
ducției să fie puși oameni bine pre
gătiți, cu spirit de inițiativă și răs
pundere.
In strinsă legătură cu aceasta, se
cuvin relevate exigențele deosebite
care trebuie să se manifeste in pri
vința exploatării, întreținerii și re
parării mașinilor și utilajelor. Fără
îndoială, acolo unde fabricația se
desfășoară neritmic, mașinile și
utilajele sînt în anumite perioade
suprasolicitate. Pe up asemenea fond,
îndeosebi în perioadele de maximă
intensitate a activității productive se
abdică, uneori, de la normele teh
nice de exploatare, și întreținere ;
altfel spus, nu se mai respectă
riguros regimul normal de funcțio
nare și, pentru a se „cîștiga" timp,
se omit anumite operații de reglaj
și întreținere, ceea ce accentuează
gradul de uzură aj utilajelor.
Totodată, calificarea, nivelul de
pregătire profesională a muncitori
lor, tehnicienilor și maiștrilor con
diționează în cel mai inalt grad nu
numai calitatea lucrărilor de repa
rații și întreținere a utilajelor și
mașinilor din dotare, ci însăși folo
sirea lor la întreaga capacitate, uni
formizarea încărcării acestora și
realizarea unei producții ritmice și
de cea mai bună calitate.
De bună seamă, potrivit sarcinilor
stabilite de conducerea partidului, în
fiecare întreprindere zestrea tehnică
din dotare face obiectul unor măsuri
de modernizare, ce trebuie integrate
în strategia generală de perfecționare
a organizării și modernizare a pro
ducției. Fapt care este necesar să fie
cu atît mai mult de reținut cu cît
în această privință, pe fondul gene
ral pozitiv
al desfășurării
unor
acțiuni serioase, eficiente de moder
nizare în marea majoritate a unită
ților din economie, în anumite cazuri
se remarcă și neajurtșuri. Ast
fel, există în diferite unități un
număr mare de turnătorii improvi
zate, Îndeosebi de metale neferoase,
cu o producție anuală de cîteva tone,
în care se lucrează fără personal ca
lificat. în condiții rudimentare, cu
consumuri mari, în vreme ce turnă
torii moderne realizate in unități
specializate nu sînt folosite la în
treaga capacitate. Dar, în general,
programele de modernizare a sectoa
relor calde sînt întîrziate, într-o serie
de cazuri
angajamentele asumate
nefiind onorate la termen și în con
diții calitative corespunzătoare.
Folosirea intensivă, cu eficiență
superioară a capacităților de produc
ție depinde în aea mai mare măsură
de atitudinea colectivelor de oameni
ai muncii care le au în administrare.
A folosi mijloacele de producție cu
pricepere și răspundere, în scopul
sporirii producției și eficienței, este
atît în avantajul colectivelor de oa
meni ai muncii, cît și al întregii so
cietăți, al economiei naționale.

Corneliu CARLAN

în cei 14 ani cîți au trecut de la instalarea pri
mului calculator Felix C-256 la Combinatul siderur
gic din Reșița, informatica a cucerit mereu teren,
fiind în prezent utilizată pe scară tot mai largă in
urmărirea și conducerea procesului de producție. Cen
trul de calcul a fost dotat cu tehnică modernă, dispunînd in prezent de un sistem informatic de clasa

A. Pe calculator se urmărește activitatea secțiilor
furnale, oțelărie, laminoare și din celelalte sectoare
de bază ale combinatului, fiind rezolvată urmărirea
metalului pe flux și în curs de implementare, opti
mizarea rețetelor la furnalul nr. 1. în imagine —
aspect din sala calculatoarelor Felix C-256. Foto :
E. Dichiseanu.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
— program de muncă pentru partid, pentru popor

Conștiință revoluționară
- faptă revoluționară
Zile de muncă intensă, responsabilă. Examinînd cu rigoare drumul
parcurs in acest an, scrutind cu răspundere viitorul, in toate unitățile
economice si sociale, organizațiile de partid, organismele democrației
muncitoresti-revoluționare sint și mai puternic, și mai profund preocu
pate de rezolvarea optimă a tuturor problemelor ce stau îiț fața colecti
velor. de intensificarea muncii politico-educative, de perfecționarea sti
lului si a metodelor de muncă.
Dezbaterea si tfanspunerpa în viață a Tezelor din aprilie au darul
de a valorifica la cote superioare energiile creatoare ale celor ce muncesc,
de a dinamiza și pune in valoare marile resurse de progres pe toate
planurile. In spiritul ideilor și orientărilor cuprinse în strălucita expunere
a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii, acționînd intr-o strinsă unitate, mobilizați de comuniști dau. în
aceste zile. întreaga măsură a responsabilității cu care înțeleg să-și facă
datoria patriotică si revoluționară. Răspunderea comunistă in muncă și în
viață este un adevărat dinamizator al progresului economic și social din
patria noastră, trăsătură definitorie a efervescenței ce domnește in co
lectivele muncitorești.
Cercetăm aceste realități în cîteva unități economice din județul Bihor,
unul din județele din care a plecat chemarea la întrecere adresată tuturor
organizațiilor județene de partid și a municipiului București. Cum își ono
rează cuvîntul comuniștii bihoreni 7 In ce măsură faptele lor sînt la înăl
țimea angajamentelor lor 7 Cum se reflectă în conștiința oamenilor muncii
rezultatele obținute și, la rîndul lor, cum reverberează, dinspre conștiințe
spre realitatea materială, transformările ce au loc pe plan spiritual 7 Cu
alte cuvinte : cum acționează spiritul revoluționar de răspundere ; este
conștiința revoluționară exprimată prin fapte pe măsură, adică revolu
ționare 7

în frunte — comuniștii !
Calculul hîrtiei e simplu : pentru
realizarea angajamentului asumat, în
fiecare din cele patru luni care au
mai rămas pînă la încheierea anului,
colectivul de la întreprinderea mi
nieră Voivozi trebuie să extragă
peste prevederi minimum 8 000 tone
lignit. S-au întreprins multe acțiuni

în acest scop. Pregătirea fiecărui
abataj pentru exploatare este finali
zată în avans cu cel puțin o decadă.
Mai mult. în permanență întreprin
derea are două abataje de rezervă,
suplinind în orice moment „locurile
înguste" ce se pot ivi în subteran.
Nu întîmplător, unitatea are asigu
rată la această dată linia de front
necesară pentru realizarea producției

RECOLTAREA CULTURILOR DE TOAMNA
Puternică mobilizare a forțelor, organizare temeinică a activității,

ordine și disciplină ferme pe întregul flux al lucrărilor - pentru

MECANIZAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE
- HOTĂRÎTOARE PENTRU FINALIZAREA
EA TIMP A INVESTIȚIILOR
In pas cu modernizarea celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale, la ora actuală se desfășoară un
amplu și susținut proces de ridicare a activității de pe
șantiere la cote superioare de eficientă, de accelerare
a ritmurilor de execuție a lucrărilor. Cerință stăruitor
subliniată de secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din necesitatea de a reduce
duratele de execuție a lucrărilor și de a asigura toate
condițiile cerute de intrarea rapidă în funcțiune a
tuturor obiectivelor și capacităților productive plani
ficate.
Soluția de fond și de durată adoptată în strategia
angajării activității de construcții-montaj pe coordona
tele generale ale dezvoltării intensiv-calitative constă
în industrializarea lucrărilor, in primul rînd prin creș
terea gradului lor de mecanizare, considerată instru
mentul principal pentru implementarea unor metode
de lucru din ce în ce mai performante, pentru moder
nizarea tehnologiilor de execuție și promovarea pe
un front larg a progresului tehnic.
Dar mecanizarea însăși evoluează. Sistematic sînt
puse la punct tipuri de utilaje de construcții care, prin
performanțe ridicate și fiabilitate sporită, poartă marca
atît de recunoscută și apreciată a noului. Abordată
pe criteriile calității, muitifuncționalitatea utilajelor și
mașinilor folosite pe șantiere este un alt obiectiv avut
în vedere cu stăruință de specialiștii din acest dome
niu. Se imbogățește. la rindul ei, gama mijloacelor de
mică mecanizare, destinată să exercite o influentă
majoră in această strategie, a lucrului făcut cu temei
nicie. dar și cit mai repede.

Rolul propiilsor în materializarea acestor notabile
preocupări îl are. fără îndoială. Centrala de mecani
zare pentru construcții industriale din București. Re
unind 5 unități industriale și 11 de mecanizare, cu o
dotare tehnică adecvată și personal de specialitate,
centrala bucureșteană a devenit, practic, mecanicul-șef,
nu numai pentru trusturile Ministerului Construcțiilor
Industriale, dar și pentru celelalte întreprinderi din
ramura de construcții-montaj. într-adevăr. în unitățile
sale sînt fabricate, exploatate, întreținute și reparate,
inclusiv prin producerea de piese de schimb și efec
tuarea de activități service, majoritatea utilajelor de
construcții, mari și mici, care pot fi întilnite astăzi pe
șantiere. Acest grad înalt de integrare a activității
mecanizatorilor-constructori are la bază, pe lingă do
tarea despre care am vorbit, și o organizare pe mă
sură. Considerată în permanență și pe multiple planuri
susceptibilă de perfecționare.
De altfel, de la un an la altul, dimensiunile calita
tive ale rezultatelor obținute sînt semnificative pentru
saltul obținut în . activitatea lor de mecanizatoriioonstructori. îndeajuns să menționăm că, în com
parație cu anul 1985, productivitatea muncii înregis
trată acum este cu aproape 25 la sută mai mare, iar
beneficiile — superioare cu 230 milioane lei. în aceeași
proporție a crescut și producția-marfă. în timp ce
cheltuielile materiale și totale evoluează pe o cursă
ferm descendentă.
Activitatea specialiștilor, inginerilor și muncitorilor
din Centrala de mecanizare deține suficiente elemen
te ale unei experiențe cu adevărat valoroase.

nag/no a ii-a „Sclnteia“ supune atenției o experiență de larg interes in construcții

a se asigura pretutindeni strîngerea și depozitarea în timp
scurt și fără pierderi a întregii producții

• In fiecare unitate agricolă, specialiștii, cadrele de
conducere au datoria să urmărească permanent stadiul de
coacere a culturilor pentru a putea decide începerea re
coltării fără nici o intîrziere

• în perioada imediat următoare este necesar ca
aria recoltării florii-soarelui să fie extinsă pe toate suprafe
țele unde plantele au ajuns la maturitate
• Să se acorde prioritate strîngerii producției de pe
terenurile destinate însămînțării cerealelor păioase de
toamnă

• Cerința esențială o constituie realizarea și depăși
rea vitezelor de lucru prevăzute, astfel incit la toat.e cultu
rile producția să poată fi strinsă și pusă la adăpost în pe
rioadele de timp stabilite, evitindu-se pierderile de recoltă
• Organelor și organizațiilor de partid de la sate, or
ganelor agricole și consiliilor populare le revine sarcina de
a îndruma și asigura bunul mers al întregii activități, ur
mărind realizarea vitezelor de lucru și livrarea cantităților
de produse contractate la fondul de stat
Cea mal
importantă
campanie
agricolă a anului — strîngerea și
depozitarea producției de la cultu
rile de toamnă — a început. In 6
județe se desfășoară din plin recol
tarea florii-soarelui, iar în
unele
unități agricole din Cîmpia de sud a

țării s-a trecut și la culesul porum
bului. Dat fiind volumul mare al
lucrărilor din această perioadă, pen
tru succesul campaniei de toamnă,
hotărîtoare sînt mobilizarea puter
nică a tuturor forțelor de la sate,
organizarea temeinică a întregii ac-

tivități, întronarea unei ordini și dis
cipline ferme in toate fazele de
execuție a lucrărilor șl, fapt esențial,
asigurarea îndrumării și controlului
permanent, la fața locului, de către
specialiști și celelalte cadre de con
ducere din unități, astfel încît toate
lucrările să fie realizate la timp și
de cea mai bună calitate.
Asigurând antrenarea la recoltat
a forțelor și a mijloacelor mecanice
de care dispun unitățile agricole, dar
și utilizarea lor deplină, cu randa
ment maxim, pe tot parcursul zilei,
în fiecare județ este posibil și ne
cesar ca recoltarea florii-soarelui să
nu dureze mai mult de 3—4 zile din
momentul declanșării lucrărilor în
fiecare unitate și ca stringerea po
rumbului să se realizeze în cel mult
30 de zile, iar a sfeclei de zahăr —
în 40—45 de zile. Respectarea acestor
durate de strîngere a producției din
momentul începerii lucrărilor la prin
cipalele culturi presupune în mod
obligatoriu ca pretutindeni să fie re
alizate și chiar depășite vitezele zii-,
nice de lucru stabilite prin graficele
de recoltare. Acum, pe măsură ce
timpul trece, ziua se scurtează, ceea
ce impune ca activitatea în cîmp să
înceapă de dimineața cît mai de
timpuriu și să se încheie seara tirziu.
Numai folosind din plin forțele
umane și cele mecanice, o perioadă
cît mai lungă din zi, se poate asi
gura realizarea și depășirea vitezelor
prevăzute la recoltat.
Este bine cunoscut oricui cîtă im
portanță prezintă începerea la timp
a recoltării pentru strîngerea în to-

(Continuare în pag. a Il-a)

anuale planificate. In plus, dobindește o importantă deosebită continua
îmbunătățire a indicilor de utilizare
intensivă a combinelor de abataj
(extracția din subteran fiind integral
mecanizată !), 'care în doar patru ani
s-au dublat, înregistrînd aproape 49
tone cărbune pe oră.
Sînt fapte care vorbesc. întîi de
toate, despre om și răspunderea sa.
Despre om și puterea faptei lui. des
pre munca de la om la om și roadele
ei ne-a vorbit și brigadierul Emanuil
Cheregi, de la sectorul Cuzap.
De abia se despărțise de directorul
întreprinderii, inginerul Mihai losub.
La plecare își mai îndreaptă o dată
privirea spre panoplia din fața se
diului unității. O panoplie a vredni
ciei. La loc de cinste. înaltul titlu de
„Erou al Muncii Socialiste" dobîndlt
la începutul lunii iunie. Gestul lui ni
se părea absolut firesc. Era doar
acolo, în strălucirea rîvnitei distinc
ții, deopotrivă, o parte din munca sa
și a ortacilor săi. Ce discutase cu di
rectorul 7 Despre cărbune, firește.
Cum ar putea face să valorifice și mai
bine tehnica din dotare, „uzina" din
subteran, pentru a aduce mai mult
cărbune la suprafață.
Ne povestește comunistul Cheregi :
— Zilele trecute, directorul a fost
pe la noi. în abatajul 6 512. De fapt,
asta o face cel puțin o dată pe săptămînă. Și nu numai directorul, ci și
secretarul comitetului de partid, alte
cadre de conducere. Că, vedeți, mina
are tot atîtea sectoare cîte zile are
săptămîna. Și toate trebuie cuprinse.
Și sînt. Mi-a zis atunci directorul :
„Emanuile. mergeți bine. dar. din
cîte am văzut și socotit eu. voi ați
putea realiza în plus 5 m de avan
sare în această lună, peste cei care-i
aveți la activ. Ce zici ?“. Știți ce
înseamnă asta 7 1 200 tone lignit în
plus, 240 tone de fiecare metru. Sim
țisem însă îndemnul și așteptarea din
vorbele directorului. Le-am despicat
în patru cu întreaga brigadă.
Și-acum, am venit pînă aici să dau
de veste că ne-am hotărît să realizăm
producția suplimentară solicitată. Șl
bucuria mi-a fost mai mare cînd am
aflat că alte brigăzi au procedat ca
noi — conchide destoinicul miner.
La VoiVbzi, fiecare bulgăre de lig
nit înseamnă energie. Minerii știu
bine acest lucru. Știu, și-i respectă
importanta. Dovadă, situarea lor pa
mai departe în plutonul fruntașilor.

Tradiția lucrului bine făcut
Pornind din vatra cărbunelui, unde
ar fi fost mai firesc să zăbovim apoi
decît alături, la energeticierii, la
„Electrocentrale" Oradea, distinși, la

Georqe-Radu CH1ROV1CI
Ioan LAZA
(Continuare în pag. a IV-a)

SUCEAVA : Utilaje
de înalt nivel tehnic
Oamenii muncii de la între
prinderea de mașini-unelte din
Suceava au realizat o mașină
de debitat plachete de siliciu,
utilaj de nivel tehnic mondial
necesar pentru producerea ele
mentelor de bază în domeniul
microelectronicii.
Proiectanții
au creat patru noi tipuri de ast
fel de mașini, care vor fi cu
plate în linii automate de pre
lucrare a siliciului. Remarcabil
este faptul că ultimul model
obținut are o greutate de trei
ori mai mică decît tipul inițial.
Lucrătorii unității își intensifi
că în continuare eforturile pen
tru a crea noi tipuri de mașiniunelte, la nivelul tehnicii de
vîrf. în scopul satisfacerii nece
sităților economiei naționale și
reducerii, pe această cale, a im
porturilor. (Sava Bejinariu).
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MECANIZAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE - MOARE Lucrările agricole - efectuate exemplar!

PENTRU FINALIZAREA IA TIMP A INVESTIȚIILOR
Pe primul plan: asimilarea de utilaje moderne
— într-o formă sau alta, centrala
noastră "este prezentă pe toate ma
rile șantiere de investiții ale țării,
ne-a precizat inginerul Dumitru
Cheroiu, director tehnic al centralei.
Firesc deci să ne aliniem efortu
rile la problemele esențiale cu care
sint confruntate aceste șantiere și,
în primul rind, la necesitatea creș
terii ritmurilor de lucru, așa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu
la ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 23 iulie
a.c. De asemenea, depunem eforturi
insistente pentru reducerea consu
mului de resurse de orice fel — uma
ne, financiare, materiale și energe
tice — de valorificarea ■, lor com
plexă și diminuarea pe această cale
a eforturilor pe care societatea le
face în domeniul investițiilor.
Obiective urmărite cu consecvență
în adoptarea oricărei hotărîri, in
inițierea oricărei măsuri sau acțiuni.
Astfel, in calitate de producătoare
de utilaje, unitățile centralei bucureștene au pus in primul rind ac
centul pe asimilarea de mașini și
tehnologii noi, pe reproiectarea lor
constructivă in vederea modernizării
și îmbunătățirii performanțelor in
producție. Anul trecut și in primul
semestru al acestui an au fost lan
sate în fabricație, circa 50 de pro
duse noi, dintre care menționăm
macaralele pe pneuri de 40 tf. uti
laj cu parametri tehnico-economici
la nivel mondial, teleliftul cu braț
telescopic de 20 metri, centrala au
tomată de preparat betoane, o serie
de unelte acționate cu motoare mo
nofazate și multe altele. La realiza
rea lor s-a urmărit, bineînțeles, ca
fiecare să corespundă cit mai bine
scopului propus și să funcționeze
ireproșabil — lucru confirmat, in
repetate rînduri, de pe șantiere. O
atenție la fel de mare a fost acor
dată și producerii lor cu consumuri
materiale și energetice cit mai scă
zute, în condițiile respectării nive
lului tehnic și calitativ prevăzut.
Bunăoară, prin reproiectarea succe
sivă a unor ansambluri ale maca
ralei MTO-500. in cadrul întreprin
derii de reparații din București,
consumul de metal a fost micșorat
cu 12 tone pe bucată, iar perfecțio
narea activității de producție a de
terminat diminuarea cu 40 la sută a
timpului afectat execuției : ca -ur
mare. costul de producție pentru
fiecare macara a ajuns să fie cu 2,5
milioane lei mai mic.
Dar nici imaginația și nici inițiali-

va n-au cum să apară pe teren gol.
A fost, așadar, necesar să se asigure
specialiștilor o informare riguroasă,
pentru a putea acționa în deplină
cunoștință de cauză. Și in ramura
construcțiilor,
volumul și calitatea
inforrpațiilor au căpătat tot mai
mult, in ultima vreme, o pondere
deosebită. Prelucrate și valorificate
corespunzător, ele au permis să se
asimileze, cu sprijinul întreprinde
rii de mașini grele București, niaoaraua-turn gigant de 3 500 tone
pentru montaje foarte grele. Mai
. mult decit atit. ou acest prilej au
fost rezolvate probleme tehnice deo
sebite, cum ar fi realizarea rulmen
ților de mare portantă cu diametrul
de 3 800 mm.
Fără îndoială, este vorba de reali
zări de excepție. „Tocmai de aceea
n-am vrea să se înțeleagă că totul
a decurs simplu și ușor“. ne spunea
inginerul Victor Răzmeriță. Dimpo
trivă, după cum am aflat ulterior,
au fost făcute și refăcute calcule,
au avut loc numeroase experimen
tări, au trebuit ascultate și puse de

acord puncte de vedere diferite. Im
portant este că' în unitățile centra
lei iși face loc tot mai mult pre
ocuparea pentru însușirea și valori
ficarea unei gindiri moderne, deopo
trivă tehnice și economice. Dar și o
flexibilitate și o capacitate sporită
de adaptare. Iată un argument de
dată recentă : la construcția marilor
ansambluri de locuințe din Capitală
a fost nevoie de un număr conside
rabil sporit de macarale-turn. In
tr-un timp record, producția acestor
utilaje pretențioase a fost pur și
simplu triplată. „Mai avem însă
multe, foarte multe de făcut ca să
imprimăm tuturor lucrătorilor noștri
hotărirea și consecvența de a duce
la bun sfirșit sarcinile ■ încredințate
— ne spunea tovarășul
Dumitru
Cheroiu. Pentru că, uneori, mai sintem confruntați și cu situații aflate
la'polul opus, cind intenții lăudabile
și proiecte de stringentă actualitate
nu-și găsesc materializarea in rit
mul scontat".

Exportul - o noutate pentru constructori
...care a determinat centrala, în
calitatea sa de titulară de export, să
studieze noi posibilități și să adopte
toate măsurile capabile să determi
ne, în următorii doi-trei ani. dubla
rea exportului. Tocmai pentru a se
compensa experiența relativ redusă
in acest domeniu, au fost stabilite
colective de specialiști, cu răspun
deri precis definite, pentru fiecare
acțiune inițiată cu partenerii de
peste hotare.
Dar problema exportului a mai
îmbrăcat și alte aspecte. Competiti
vitatea este condiționată de ritmul
in care poate fi ridicat nivelul teh
nic al produselor — sarcină in re
petate rinduri subliniată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Iată de ce,
in unitățile centralei se află în curs
de aplicare un program prioritar oe
creștere a fiabilității utilajelor, prm
construcția lor modulată, automati
zarea comenzilor, îmbunătățirea ca
lității execuției și montajului, per
fecționarea activității de service,
asigurarea cu piese de schimb și
materiale etc. In egală măsură, sint
urmărite nivelul mondial de virf și

dinamismul previzibil al progresului
tehnico-știintific in domeniul con
strucțiilor, alături de cunoașterea
pieței, de perspectivele cererii, con
dițiile de plată și altele. Pe scurt,
necesitatea unei elasticități sporite
a producției față de cererea externă
a obligat la o abordare calitativ
nouă a funcțiilor de producție și co
mercială in fiecare unitate și pe an
samblul centralei. De altfel, cu pu
țin timp în urmă, unul dintre par
tenerii externi a solicitat 88 de ma
carale HT 125, dar nu pe pneuri, așa
cum sint produse în mod curent la
întreprinderea de reparații din Plo
iești, ci statice. în numai 4 luni,
produsul a fost proiectat, asimilat si
omologat, a fost asigurată baza tehnico-materială necesară și rezolvate
problemele acționărilor electrice și
a rezistenței la temperatură de pină
la minus 40° C. Mai mult decit atit,
pină la ora actuală, aproape jumă
tate din comandă a fost livrată.
Ne-am oprit pină acum doar la o
singură latură, desigur importantă,
a activității centralei de mecaniza
re : aceea de producător de utilaje
de construcții. Care este insă si

Săptămlnalul „La revue du Liban et de L’Orient Arabe" publică un
amplu articol in legătură cu acțiunile de organizare si modernizare a
localităților din țara noastră, tn articol se spune :

„Dintotdeauna, orașele sînt ex
presia elocventă a stadiului atins
de o civilizație. Arheologii scot la
lumina zilei orașe datînd din
antichitate și pot determina nive
lul civilizației societății umane care
le-a edificat in negura timpurilor
și, pornind de aici, parametrii preciși ai structurilor lor. Orașele au
fost întotdeauna „orgolioase", re
unind intre zidurile lor tot ceea ce
societatea care le-a creat avea mai
bun.
Si dacă sîntem de acord cu
afirmația că fiecare epocă se ex
primă prin orașele sale, atunci
orașele României de astăzi expri
mă epoca sa socialistă, și in spe
cial — pentru a fi mai exacți —
anii care au trecut după 1965, mo
ment cind au fost începute marile
reînnoiri determinate de o generoa
să concepție de dezvoltare, pro
movată cu spirit de continuita
te și fermitate de președintele
Nicolae Ceaușescu.
(
Orașele sint entități constituite
Istoric, și generațiile succesive care
le-au populat și-au lăsat am
prenta asupra lor, conferindu-le
valoare de documente. Orașele s-au
metamorfozat, au evoluat in același
timp cu oamenii care trăiau în ele
și, în același timp, cu mentalitatea
civilizației materiale a acestora.
Nefăcînd excepție de la această re
gulă generală, orașele românești au
exprimat scurgerea timpului, adău
gind, fiecare, caracteristicile care
le-au conferit personalitatea lor
specifică.
Peste tot în lume, orașele n-au
Încetat să se dezvolte. In raport cu

alte sisteme socio-politice, societa
tea socialistă are în acest sens un
avantaj important, decurgind din
posibilitatea de a coordona planifi
carea utilizării terenurilor, de a
planifica de o manieră unitară
amenajarea teritoriului urban. Be
neficiind de acest avantaj, societatea
socialistă românească i-a adăugat
altele. Bazindu-se pe învățămintele
din experiențele anterioare — atit
proprii, cit și străine — politica ro
mânească de urbanizare a urmat un
drum caracterizat printr-un echi
libru specific.
Valorificind avantajele industria
lizării construcțiilor și respectind
exigentele caracterului funcțional
pe care trebuie să le aibă edificiile
moderne, ținind seama, de aseme
nea, de aspectele sociale referitoare
la urbanism, această politică a acor
dat atenția necesară respectării tra
diției arhitecturale și particularită
ților locale. Numai astfel se ex
plică faptul că în zilele noastre,
orașele românești, care au fost re
înnoite in proporție de peste 89 la
sută, iși păstrează identitatea spe
cifică. identitate ce n-a fost elimi
nată de modernizare. Cadrul natu
ral și tradițiile istorice au fost ele
mente luate în seamă cu aceeași
atenție ca exigente pentru a asigu
ra un caracter funcțional „organis
mului" urban.
Exemplele care ilustrează această
concepție a amenajării sistematice
a teritoriului orașelor sînt deosebit
de numeroase pentru a le mențio
na în detaliu. Ceea ce vrem să pu
nem în evidență este specificitatea
noii civilizații urbane in România,

tuația în privința exploatării, între
ținerii și reparării diverselor tipuri
de utilaje pe șantiere — domeniu
cel puțin la fel de important, mai
ales in această perioadă în care
activitatea constructorilor și montorilor este pusă, așa cum a cerut în
repetate rinduri conducerea parti
dului, in fața cerinței majore de ac
centuare a ritmurilor de lucru.
— In activitatea de prestări servi
cii și transporturi, creșterea indica
torilor noștri este, de asemenea,
concludentă, ne-a spus maistrul
Gheorgha Nicola, secretarul comite
tului de partid pe centrală. In ra
port cu anul 1985, principalii indica
tori de plan sint mai mari in acest
an cu 16—25 la sută. Este un pro
gres sensibil, dar nu ne considerăm
încă mulțumiți cu el. Și nu ne pu
tem considera așa, atita vreme cit

în activitatea de pe șantiere mai
persistă neajunsuri
organizatorice,
abateri de la disciplina muncii sau
utilajele nu sînt folosite la întreaga
lor capacitate. Pentru a realiza în
condiții bune amplul volum de in
vestiții planificat in acest an și
în actualul cincinal, in spiritul
indicațiilor
date
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, am adoptat mă
suri ferme privind controlul asupra
organizării punctelor de lucru, ur
mărim îndeaproape ca lucrările ra
portate de conducătorii
nroceselor
de producție să corespundă stadiilor
fizice realizate efectiv, iar producția
realizată — consumurilor de com
bustibil înregistrate pe fiecare cate
gorie de utilaj. Aceste măsuri sint
permanent completate cu altele noi,
mai eficiente, în funcție de situația
existentă pe fiecare șantier.

Reglementările - in pas cu noile exigențe
în același timp, folosirea cu efi
ciență maximă a zestrei tehnice
existente pe șantiere face necesară
perfecționarea prevederilor actuale
privind duratele de serviciu ale unor

utilaje sau mijloace de transport.
Aceasta a fost principala concluzie
a recentului Simpozion național
pentru utilaje in construcții. în
unele cazuri, au afirmat specialiștii
cu acest prilej, duratele în discuție
sint exagerat de mari, fapt cars
duce la o fiabilitate scăzută și, im
plicit, la cheltuieli mari, neeconomi
ce, cu reparațiile.
— Ce sint aceste durate de servi
ciu și cum sint ele stabilite ? —
adresăm Întrebarea inginerului Du
mitru Stoenescu, directorul centralei.
— Nu sint altceva decit duratele
de „viață" normate ale mașinilor și
echipamentelor de construcții în pro
cesul de producție, desigur limitate
datorită uzurii fizice și morale. La
normarea acestora se au în vedere
caracteristicile
tehnico-funcționale
ale utilajelor, posibilitățile existente
pentru asigurarea lor, efortul optim
de investiții, alte criterii specifice
fiecărei etape de dezvoltare a econo
miei naționale. De pildă, la excava
toare, durata de serviciu este de 13
ani, la macairale-turn — de 15, iar la
buldozere — de 10 ani.
Un aspect paradoxal poate fi întilnit în cazul basculantelor de 16
tone, la care durata de serviciu este
stabilită în funcție de numărul de
km parcurși. Dar cum prin concen
trarea și mai buna organizare a ac
tivității pe șantiere distanțele me
dii de transport s-au micșorat, cal
culele arată că aceste basculante nu
pot fi casate decit după 22—23 de
ani, ceea ce este și practic și teore
tic o imposibilitate.
Se cuvine să adăugăm că tot spe
cialiștii din acest domeniu au atras
atenția și asupra următorului fapt.
Acționînd direct asupra unor medii
eterogene și, abrazive, cum sint pămîhtul și betonul, și in orice condiții
atmosferice. în chip firesc un utilaj
sau altul suferă uzuri mari, care le
consumă rapid resursa tehnică, adi
că intervalul de timp, măsurat în
ore efective de lucru, în care este
capabil să funcționeze la nivelul pa
rametrilor tehnico-economici prevăzuți. „Practic, actualele durate de
serviciu depășesc in unele cazuri de
3—4 ori resursa tehnică a utilajelor
de construcții", intervine în discuție
tovarășul Vasile Vasilescu, inginerșef al întreprinderii de reparații

o entitate care exprimă, prin struc
turi vizibile ochiului liber, civili
zația unei societăți, a unei epoci.
Ca și in politica generală de dez
voltare social-economică, în politica
de urbanizare a fost urmărită ideea
de a asigura o dezvoltare armoni
oasă tuturor zonelor României și de
a oferi tuturor cetățenilor șanse

București. Ceea ce duce, spun specialiștii.Xla 2—3 rinduri de reparații
capitale, care însă nu asigură, mai
ales după repetarea lor, parametrii
tehnici așa cum îi avea utilajul atunci cind era nou. Din datele sta
tistice rezultă că pentru duratele de
serviciu actuale cheltuielile cu re
parația și întreținerea utilajelor de
construcții sînt de 2—3 ori mai mari
decît valoarea lor de achiziție. în
cadrul acestor reparații, consumul
de metal depășește de peste 2 ori.cel de energie de peste 2,5, ori, iar cel
de manoperă de peste 5 ori consu
murile înregistrate la fabricarea uti
lajelor respective.
— Consider că în eforturile de
sporire mai accentuată a eficienței
economice a investițiilor și de mo
dernizare a activității de construcțiimontaj nu trebuie să răminem tri
butari unor reglementări depășite de
realitate, ne-a precizat inginerul
Dumitru Stoenescu. Dimpotrivă, ele
trebuie aduse „la zi“, făcute să țină
pasul cu procesul de modernizare
din economia națională, să stimuleze
preocupările de perfecționare a acti
vității pe care o depun colectivele
de oameni ai muncii. Numai acțio
nînd in acest mod putem spune că
răspundem exigențelor formulate de
secretarul general al partidului pri
vind atît aplicarea fermă a princi
piilor noului mecanism economicofinanciar, cit și reducerea perma
nentă a consumurilor de materiale,
energie și manoperă in activitatea
de pe’șantiere.
— Fie că funcționează 5 sau 10 an',
un utilaj trebuie, însă, întreținut cp
grijă și reparat la timp. Cum con
siderați- că poate fi îmbunătățită
această importantă activitate 7
— Să clarificăm, mai întîi, un as
pect. ne-a spus interlocutorul. La ora
actuală, peste 65 la sută din reparații
sînt efectuate în ateliere slab dotate
sau pe șantiere, în condiții impro
prii, și numai 35 la sută în uzine
specializate. în raport cu această si
tuație, evident necorespunzătoare,
soluția o oferă industrializarea repa
rațiilor. Aceasta înseamnă
ca pe
șantiere să se efectueze numai lu
crări de control, îngrijire' zilnică, re
vizii tehnice, schimburi de agregate,
în schimb, toate intervențiile corec
tive să lie executate în unități spe
cializate, mergindu-se de la repara
rea diferitelor subansamble pînă la
rcfabricarea unui utilaj sau a altuia.
Ciștigul ar fi dublu : pe de o parte,
crește fiabilitatea acestuia, iar. pe de
altă parte, sînț reduse considerabil
cheltuielile cerute de reparații. In
plus, n-ar mai fi nevoie de aproape
jumătate din personalul muncitor
aflat acum pe șantiere în aoest scop
și care, prin forța lucrurilor, iși des
fășoară activitatea cu o productivi
tate mult mai mică decît cea din
industrie.

Inq. Cristian ANTONESCU

satelit", ci ca entități independente,
pe plan social și edilitar satisfăcînd, prin rețelele lor sanitare, co
merciale, culturale și de servicii,
toate exigențele locuitorilor lor.
După această primă etapă a ur
mat „mobilarea" marilor artere de
circulație care asigurau intrarea in
orașe cu edificii moderne și adecva

In agricultura județului Caraș-Severin, județ situat în zona colinară
favorabilă creșterii animalelor, zo
otehnia deține o pondere tot mai
mare. Dezvoltarea și modernizarea
continuă a acestui important sector,
corespunzător prevederilor progra
mului județean, este în mod decisiv
determinată de asigurarea unei baze
furajere corespunzătoare perioadei
de stabulație. „Fără nici un fel de
exagerare — a ținut să precizeze
inginerul
Petru
Brie, director ad
junct al direcției
agricole județene
— anul 1988 ofe
ră condiții favo
rabile tuturor unităților
pentru
realizarea și de
pășirea
progra
melor de nutre
țuri.
atit
din
punct de vedere
cantitativ, cit și
calitativ. In sec
torul socialist, pe
total județ, din
planul perioadei finul a fost depozi
tat in proporție de 90 la sută, sucu
lentele — 64 la sută, iar grosierele
— 75 la sută. Există condiții ca in
anul 1988 să ne asigurăm întreaga
cantitate de furaje".
/
De la interlocutorul nostru am
mai
reținut preocuparea
pentru
crearea unei structuri a bazei fura
jere cit mai bune, cu nutrețuri de
calitate, în primul rind prin mări
rea suprafeței de trifoliene, care a
ajuns in prezent la peste 6 400 hec
tare. reprezentind circa 60 la sută
din suprafața arabilă destinată pro
ducției de nutrețuri. Comandamen
tul agricol județean acordă, de ase
menea, maximă atenție creșterii ran
damentului de producție pe supra
fețele cultivate, exploatării mixte a
unor suprafețe de pășuni naturale,
recoltarea tuturor cantităților de pe
fînețele naturale și utilizarea inte
grală a resurselor vegetale secun
dare prin folosirea bucătăriilor fu
rajere existente in toate unitățile

1N JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

C.A.P. Bozovici. Se poate afirma că
la această unitate sînt buni gospo
dari, fiind suficient sâ precizăm că,
față de un plan de 964 tone furaje,
pentru actuala perioadă s-au pus
deja la adăpost 1 100 tone, la care
sînt condiții să se mai adauge încă
aproximativ 300 tone, după cum ne
garanta inginerul-șef al unității,
Mihai Tereanu. Calitatea este expri
mată prin existența in stoc a circa
300 tone trifoliene. Și activitate:!
continuă, zilnic aflindu-se la cosit
circa 60 de oameni, iar la transpor
tat sînt folosite practic toate atela
jele de pe raza comunei.
Și la C.A.P. Eftimie Murgu, pro
gramul perioadei a fost depășit cu
circa 20 tone fîn și se lucrează în
continuare pentru punerea in va
loare a tuturor surselor de nutre
țuri. După cum am văzut, era la
lucru o echipă de 50 de cosași, iar
cu atelajele se transporta finul, sub
directa coordonare a președintelui
unității. Andrei Dobren.

Jon D. CUCU
corespondentul „Scînteii"

Stringerea furajelor la C.A.P. Vieru, județul Giurgiu

Recoltarea culturilor de toamnă
(Urmare din pag. I)
talitate a producției. Orice întirziere
a culesului după momentul optim,
datorită supracoacerii, poate provoca
pierderi mari de recoltă prin scutu
rare. Iată de ce, în momentul de
față,
extinderea
recoltării floriisoareiui trebuie să preocupe serios
organele agricole județene, întrucât
aria de desfășurare a acestei lu
crări este mult prea mică față de
suprafețele și județele unde această
cultură a ajuns la maturitate.
în
mod asemănător, trebuie să se ma
nifeste o atenție sporită pentru în
ceperea la timp a recoltării soiei,
cultură care, datorită lipsei precipi
tațiilor și temperaturilor
ridicate
din ultima perioadă, a ajuns la ma
turitate mai devreme pe întinse su
prafețe.
Strîns legat de intensificarea re

ale acestor orașe, care aveau va
loare sub raport istoric, arhitectu
ral și cultural, au fost păstrate și
revalorizate prin atente ■ restaurări.
In această etapă, grija față de ex
presia arhitecturală s-a adăugat
celei de respectare a exigențelor
caracterului funcțional. S-a vizat,
în același timp, asigurarea coeren
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te. Această acțiune viza tn același
timp amenajarea șoselelor la ni
velul exigențelor ce decurg din
intensificarea traficului și amena
jarea localităților, a căror dezvol
tare fusese lăsată odinioară la voia
întîmplării. Apoi a început con
struirea așa-ziselor „centre civice".
Este vorba de ansambluri impor
tante, situate chiar în inima, ora
șelor. grupînd clădiri administra
tive, cu destinație socială și cultu
rală, cit și imobile de locuințe la
nivelul exigențelor civilizației con->
temporane.
în același timp, vechile centre

Posibilități sâ depășească preve
derile planului și deci să-și asigure
o puternică bază furajeră, necesară
pe timpul slabulației, de care de
pind. în mod decisiv producțiile ani
maliere. au la rîndul lor și unitățile
din Lăpușnicul Mare. Prilipeț și Șopotul Vechi. Aici, ca de altfel in
toate cooperativele din zonă, s-au
luat măsuri și pentru stringerea de
frunzare pentru completarea defici
tului de fin, așa incit să se asigure
iniegral necesa
rul de furaje din
resurse proprii.
Cei de la C.A.P.
Bănia, in schimb,
nu au prea învă
țat din propriile
deficiente consta
tate in anii trecuți
și din experiența
vecinilor. Pentru
că, oricit de eloc
venți ar fi cei din
conducerea coo
perativei, nu pot
să convingă de ce
la această dată
nu au in stoc decit jumătate din cele
970 tone de fîn prevăzute în plan.
Mai mult, in cimp se află încă mari
cantități de fin cosit și care așteaptă
de mai mult timp să fie transportat.
Se pare că o anumită reconsiderare
a activității a fost făcută in ultimele
zile prin folosirea la transport
a celor 25 de atelaje din localitate,
acțiune de care răspunde direct pri
marul comunei. Petru Mavreâ. Ori
cum, aici, ca de altfel în toate co
operativele din județ oare se găsesc
în situație similară,‘pentru a recu
pera restanțele este necesar să se
acționeze cu maximă fermitate, antrenindu-se toate forțele satului la
recoltarea, încărcarea.' transportul și
depozitarea corespunzătoare a în
tregii cantități de furaj.

Cantitatea nutrețurilor vorbește
despre hărnicia oamenilor
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egale. Intr-o primă etapă, obiecti
vul prioritar a constat in a asigura
locuințe adecvate populației orașe
lor, populației care devenea tot mai
numeroasă, ca o consecință firească
a amplului proces de industriali
zare. Mai intii au fost înlocuite
ceea ce se numeau „periferii" sau
„zone suburbane" — zone neame
najate, semirurale, unde orașul și
satul se îmbinau dind naștere unui
fel de hibrid lipsit de avanta
jele respective ale celor două ti
puri de habitat — cu mari ansam
bluri de imobile de locuit. Acestea
nu au fost concepute, ca „orașe-

pentru creșterea valorii nutritive a
nutrețurilor.
Marile disponibilități existente in
acest sector de activitate ne-au fost
relevate și cu ocazia unui raid efec
tuat în unități de pe raza consiliului
agroindustrial Bozovici, situat in va
lea Almăjului, zonă cu o' frumoasă
și bogată tradiție în creșterea ani
malelor. însoțiți de inginerul-șef al
consiliului. Gheorghe Jura, ne-am
deplasat în sectorul zootehnic , al

ței spațiului urban nou creat, re
construit sau modernizat. Noile
„centre civice" ale orașelor Vaslui,
Satu Mare, Bistrița. Craiova, Ba
cău, Tirgu Mureș. Ploiești. Pitești,
Deva — dar și al altor multor ora
șe — sînt ansambluri unice, avînd
fiecare propria sa personalitate și
care nu se aseamănă decît prin ele
ganța, armonia și caracterul lor
modem.
O atenție specială a fost acorda
tă.fațadelor edificiilor, care se dis
ting prin îmbinarea armonioasă a
volumelor și prin decorațiunea spe
cifică (cărămidă aparentă, placaje
de faianță colorată, motive or

coltării și. a depozitării culturilor de
toamnă se pune problema urgentării
și definitivării pregătirilor pentru
semănat. In acest sens, vom accentua
aspectele care depind de bunul mers
al recoltării. Primul și cel mai im
portant lucru este ca in fiecare uni
tate agricolă, in funcție de schița
de amplasare a cerealelor păioase in
cadrul asolamentului, sâ se asigure
recoltarea cu prioritate a suprafețe
lor de teren ce urmează să fie insărnînțate cu orz și griu. Anul acesta
este hotăritor pentru aplicarea
in
practică a noilor asolamente întoc
mite pe baza organizării teritoriului
unităților agricole pe principii ști
ințifice. Tocmai de aceea, pentru
respectarea acestor asolamente este
esențial ca acum, la semănat, fiecare
cultură să fie pusă pe parcelele și
solele stabilite. Aceasta obligă ca,
pe lingă recoltarea cu prioritate a

namentale inspirate din tradițiile
arhitecturii populare etc.), balcoa
nele, logiile și terasele sint, de
asemenea, elemente cu rol estetic
și în același timp funcționale, re
prezentind o caracteristică a arhi
tecturii românești contemporane,
care conferă ritm plastic fațadelor
și oferă locatarilor contactul di
rect cu exteriorul, cu natura, ceea
ce este propriu spiritului romanesc.
Casa țărănească, cu verandele,
logiile și balcoanele sale specifice,
a asigurat întotdeauna acest contact
cu natura și arhitecții au valorifi
cat, în condițiile clădirilor moder
ne, aceste tradiții. De altfel, locui
torii imobilelor cultivă ei înșiși
această tradiție in toate orașele,
majoritatea balcoanelor sint pline
de flori, apărînd ca adevărate „gră
dini suspendate". Edili și urbaniști
veghează la respectarea acestei
tradiții: străzile și bulevardele sint
mărginite de arbori și peluze cu
flori.
Și apoi, bineînțeles, există parcuri.
Domnia betonului nu a devenit
niciodată copleșitoare, peste tot
spații verzi, arbori, grădini înflo
rite. mici insulițe de verdeață,
plante care se ridică pe pereți și
pergole vin să bucure ochiul și
să confere echilibru și frumusețe
spațiului urban. Piețe și scuaruri
de diverse forme și dimensiuni,
edificii impozante (teatre, palate
administrative, săli de sport, bi
blioteci, case de cultură, supermagazine) conferă fiecărui oraș sau
cartier o identitate specifică.
Evident,
Bucureștiul.
capitala
României, a înregistrat reînnoiri
spectaculoase. Chiar in centrul Ca
pitalei, acolo unde nu de mult existau case modeste, au fost con
struite largi bulevarde, mărginite

acestor parcele și sole, să se asigura
în același timp și eliberarea lor ra
pidă de resturile vegetale. Este o
condiție de bază pentru a se crea
front de lucru la arat și la pregătirea
terenurilor destinate însămințăriî
culturilor cerealiere de toamnă.
Pină la declanșarea masivă a lu
crărilor din campania agricolă de
toamnă au mai rămas puține zile. De
aici rezultă obligația ce revine or
ganelor și organizațiilor de partid de
la sate, organelor agricole județene,
consiliilor populare și conducerilor
unităților
agricole de a
încheia
grabnic toate pregătirile și de a lua
măsurile ce se impun, astfel incit,
pretutindeni, să se asigure din prima
zi desfășurarea recoltării la nivelul
vitezelor de lucru stabilite și livra
rea în totalitate a produselor con
tractate la fondul de stat in același
ritm cu recoltarea.

de edificii impozante, avînd la
parter magazine. S-a urmărit, de
asemenea, să se asigure cele mai
bune condiții desfășurării circula
ției, devenită tot mai intensă.
Principalele artere au- fost mo
dernizate, s-au construit pasaje
rutiere, o rețea de metrou este in
construcție, trei mari linii fiind
deja puse in funcțiune. Albia
Dîmboviței, unicul rîu care tra
versează Capitala, a fost, radical
reamenajată, suprafața apei, mare
și limpede, constituie un reper, un
element plastic care înfrumusețea
ză peisajul urban și, pe de altă
parte, oferă locuitorilor orașului un
nou loc pentru petrecerea timpu
lui liber.
Lucrările de edificare a noului
centru civic al Bucureștiului au atins un stadiu avansat, ilustrind,
prin calitatea lor și prin valoarea
arhitecturală a noilor edificii con
struite, o epocă de mare înflo
rire.
Palate impozante, clădiri admi
nistrative. imobile de locuit, ma
gazine elegante — sînt construcții
care exprimă bunul gust și arta
de a valorifica tradiția". In ar
ticol sînt prezentate date semnifi
cative care ilustrează amploarea
construcției de locuințe în țara
noastră. „în acest context se impun
citeva remarci : 80 la sută din
populația României trăiește in lo
cuințe construite in cursul ultime
lor două decenii ; începind cu cin
cinalul 1981—1985. ritmul construc
țiilor a devenit atit de rapid, in
cit o nouă locuință este dată în
folosință în medie la 3 minute ;
suprafața spațiului de locuit pen
tru o persoană a trecut de ET S
metri pătrați la 12 mp și va
tinge in curind 14 mp“ — se ar
în încheierea articolului.
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CELUI MAI IUBIT FIU AL ȚĂRII-OMAGIUL
FIERBINTE AL TUTUROR FIILOR ȚĂRII
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
Asemenea întregului partid si
popor, toți oamenii muncii din ju
dețul nostru — se spune în telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ
AL P.C.R. — vă sînt profund recu
noscători pentru modul Strălucit în
care conduceți destinele partidului și
ale tării, pentru eforturile si eroica
dumneavoastră activitate consacrată
edificării multilaterale a patriei, dez
voltării armonioase, echilibrate a in
dustriei și agriculturii, înfloririi ști
inței, culturii și artei, sporirii conti
nue a retribuțiilor și veniturilor oa
menilor muncii, creșterii bunăstării
materiale și spirituale a întregului
popor.
Sintem bucuroși să vă raportăm,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că, actionînd
în spiritul indicațiilor dumnea
voastră, oamenii muncii din județul
Argeș au pus mal bine în valoare
posibilitățile existente în industrie,
agricultură și în celelalte sectoare și
întimpină ziua de 23 August cu
importante succese în muncă. In
perioada ce a trecut din acest an un
număr de 56 întreprinderi din județ
au realizat o producție Industrială
suplimentară de peste 513 milioane
lei, s-au dat în folosință peste pre
vederi 268 apartamente.
în agricultură am încheiat recoltă
rile de vară, obtinind o producție
bună si am luat toate măsurile pen
tru pregătirea desfășurării in cele
mai bune condiții a campaniei de
toamnă.

•

.

în aceste momente aniversare, în
scrise cu litere de aur în marea
cronică a istoriei patriei, prilejuite
de sărbătorirea a 44 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August
1944, intr-o deplină unitate de gind
și faptă, de aleasă simțire, cu în
tregul nostru popor — se arată în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. — co
muniștii, toți oamenii muncii vă
adresează din adîncul inimii, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, profundul lor
omagiu, sentimentele de nemărginită
dragoste și recunoștință, pentru
strălucita activitate desfășurată cu
înaltă clarviziune și neabătut devo
tament pentru făurirea orinduirii
socialiste pe pămintul scump al
României.
Vă raportăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acum,
la marea noastră sărbătoare națio
nală, sucevenii însoțesc gindurile de
fierbinte omagiu și profundă recu
noștință cu buchetul succeselor activitătii creatoare in care se înscrie
îndeplinirea planului la producția;
mgrfă industrială cu 10 zile mai
devreme, asigurind realizarea, pînă
la finele lunii august, a unui spor
valoric de 600 milioane lei, concreti
zat in realizarea peste prevederile
planificate a 215 tone zinc în con
centrate. 300 tone cupru. 365 000 mp
plăci aglomerate din lemn. 15 000 mc
cherestea, peste 250 000 bucăți trico
taje, iar la investiții total, planul
aferent perioadei a fost depășit cu
peste 100 milioane lei.
Rezultate notabile am obținut și
în agricultură.

La a 44-a aniversare a victoriei
revoluției de'eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, comuniștii, toți locuitorii jude
țului nostru, intr-o deplină unitate
de vrere și simțire cu întreaga na
țiune — se reliefează in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. — își exprimă dra
gostea nețărmurită și recunoștința
fierbinte fată de dumneavoastră,
mult ' stimate si iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit
și stimat al neamului, strălucit ctitor
de țară nouă, strategul vastului pro
ces de înaintare a patriei pe drumul
făuririi civilizației socialiste si comu
niste, eminentă personalitate politi
că a vieții internaționale, mare Erou
al luptei pentru făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte, pentru pa
cea și progresul întregii omeniri.
Cu legitimă mîndrie afirmăm și cu
acest prilej aniversar că. în cei 23 de
ani care au trecut de la Congresul
al IX-lea. județul Brașov a cunoscut,
asemenea întregii țări, radicale pre
faceri revoluționare — producția in
dustrială a crescut de peste 6 ori,
cea agricolă de mai bine de 2 ori,
s-au dezvoltat puternic știința, învățămintul și cultura, a crescut con
tinuu bunăstarea oamenilor muncii.
O dată cu acest angajament revolu
ționar la marea noastră sărbătoare
națională,
vă transmitem, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, transmitem mult
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu
Urările noastre 'pornite din adincul
inimilor de multă sănătate, viață în
delungată si putere de muncă, de noi
și grandioase înfăptuiri în întreaga
activitate pe care o desfășurați spre
gloria si măreția partidului și a tării,
spre binele și fericirea poporului
român.
în telegrama consiliului de con
ducere al MINISTERULUI MINE
LOR se arată : Cu prilejul aniver
sării zilei de 23 August, ziua națio
nală a poporului român, vă rugam
să ne îngăduiți ca, in numele celor
ce muncesc in industria extractiva
minieră, al consiliului de conducere
și al comitetului de partid, să vă
adresăm cele mai respectuoase fell;
citări și calde urări de sănătate Și
fericire personală.
Animați de un puternic spirit re
voluționar, partinic și patriotic, aducind neabătut la îndeplinire îndru
mările. orientările și indicațiile dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, toți cei ce
muncim In industria extractivă mi;
nieră vă exprimăm mulțumirile și
recunoștința noastră pentru grija
permanentă și sprijinul acordate mi
nerilor, pentru preocuparea dum
neavoastră fără răgaz de ridicare a
patriei socialiste pe noi culmi de
progres și civilizație șl ne angajăm
să muncim și să acționăm astfel in
cit să contribuim cît mai deplin la
încununarea cu succes a operei de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul ro
mânesc, la traducerea In viață a mă
rețelor obiective înscrise în docu
mentele Congresului al XIII-lea și

ale Conferinței Naționale ale parti
dului.
La marea sărbătoare a poporului
român — Ziua de 23 August -*• prin
care aniversăm 44 de ani de la
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă organizată și condusă de gloriosul
nostru partid comunist, CONSILIUL
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR — se spune în
telegramă — vă adresează, cu cele
mai alese sentimente de nemărginit
respect, de profundă recunoștință și
vibrantă dragoste și admirație, oma
giul fierbinte al milioanelor de oa
meni ai muncii, membri ai sindicate
lor din tara noastră, pentru tot ce
ați făcut și faceți în chip neasemuit,
de-a lungul întregii dumneavoastră
vieți de luptă revoluționară desfășu
rată cu ardoare patriotică, mili
tantă, în slujba libertății și demni
tății naționale, a progresului patriei
și bunăstării poporului, a păcii și
colaborării între toate popoarele
lumii.
Permiteți-ne, mult stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
să vă exprimăm și la acest moment
de sărbătoare a țării' și poporului
profunda recunoștință a sindicatelor
pentru orizonturile și dimensiunile
noi de acțiune jalonate științific,
creator de către dumneavoastră, da
torită cărora sindicatele își găsesc un
cîmp larg de afirmare în sistemul
democrației muncitorești-revoluționare. în toate domeniile vieții eco
nomice. politice și sociale ale tării.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că toate or
ganele și organizațiile sindicale, începînd de la Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, sînt ferm
hotărite ca sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid să se
angajeze cu toate forțele, cu răs
pundere și spirit revoluționar, în
procesul dezvoltării intensive a eco
nomiei naționale, in înfăptuirea
exemplară a programelor stabilite de
conducerea partidului, a sarcinilor
de plan pe acest an și pe întregul
cincinal.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se subli;
niază : Cu sentimente de nețărmurită
bucurie și de fierbinte recunoștință,
comuniștii, toți oamenii muncii de pe
străvechile plaiuri românești ale ju
dețului Iași vă adresează, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, cu prilejul sărbătorii naționale
a poporului român, cele mai alese și
calde felicitări, urări de viată înde
lungată, de ani multi si rodnici în
fruntea partidului și statului.
Asemenea întregii țări.' în anii so
cialismului și. îndeosebi, in epoca pe
care, cu îndreptățită mîndrie patrio
tică. poporul român a denumit-o
..Epoca Nicolae Ceaușescu". județul
Iași a cunoscut o amplă și complexă
dezvoltare în toate domeniile vieții
economico-sociale.
Vă raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că sub
conducerea organelor si organizațiilor
de partid oamenii muncii din județul
Iași au obtinut. in cinstea marii
noastre sărbători naționale. însemna
te realizări la principalii indicatori
de plan. în perioada celor șapte
luni care au trecut din acest an. in
dustria județului nostru a produs
suplimentar 3 006 tone profile for
mate Ia rece, 400 mii metri pătrați
țesături, produse ale industriei elec
tronice în valoare de 29 milioane lei
si altele. Un accent deosebit am pus
în această perioadă pe modernizarea
și organizarea științifică a proceselor
de producție, pe ridicarea calitativă
și creșterea eficienței economice a
întregii activități.
Ne angajăm solemn, și cu acest
prilej, să muncim mai bine, să folo
sim la maximum potențialul material
și uman de care dispunem, pentru a
ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne
revin în toate domeniile de activi
tate. pentru a traduce în viată isto
ricele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea si Conferinței Naționale ale
Partidului Comunist Român.

Acum, la aniversarea a 44 de ani
de la glorioasa revoluție de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August
1944, comuniștii, toți oamenii muncii
din județul nostru — se subliniază
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. — dînd
expresie gîndurilor și simțămintelor
de aleasă dragoste și nețărmurită re
cunoștință pe care vi le poartă dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice contempora
ne, militant revoluționar de seamă
pentru cauza socialismului și păcii
în lume, vă adresează din adîncul
inimilor cele mai calde felicitări și
urări de sănătate, viață îndelungată
și fericire, pentru a conduce și în
viitor, cu aceeași pilduitoare clarvi
ziune, dăruire patriotică și cutezan
ță novatoare, destinul României pe
drumul afirmării ei, libere și inde
pendente, pe noi culmi de progres
și civilizație.
Convinși fiind că omagiul cel mai
fierbinte pe care vi-1 putem aduce
dumneavoastră, precum și glorioasei
aniversări a revoluției de eliberare
socială șl națională, antifascistă și
antiimperialistă îl reprezintă faptele
noastre de muncă, vă raportăm că,
în condițiile aplicării ferme a măsu
rilor cuprinse in programele de or
ganizare și modernizare a producției,
acordind atenție deosebită creșterii
continue a calității produselor și efi
cienței economice, în cele 1 luni care
au trecut din acest an s-a realizat
o producție-marfă industrială cu
peste 1 miliard lei mai mare față de
aceeași perioadă a anului trecut.
în agricultură, potrivit imperati
velor stabilite de dumneavoastră,
cerințelor noii revoluții agrare, am
obținut cele mai bune rezultate de
pînă acum.
Răspunzind vibrantelor
dumnea
voastră chemări și îndemnuri, însu
flețiți de minunatul exemplu de
muncă și viață pe care ni-1 qferiți,
puternic stimulați de recentele mă
suri privind majorarea retribu
țiilor și a pensiilor, vă asigurăm,
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că avem create condiții
și sintem ferm hotărițl să facem din
1988 anul cu cele mai bune realizări
din actualul cincinal.

Cu prilejul Zilei de 23 August,
cînd întregul nostru popor sărbăto
rește marele eveniment deschiză
tor de ev nou in istoria României,
care s-a înfăptuit prin lupta forțelor
democratice, antifasciste și antiimperialiste din țara noastră în frunte
cu Partidul Comunist Român, se ara
tă in telegrama MINISTERULUI ÎNVAȚAMÎNTULUI și educației —
vă rugăm să ne permiteți ca, dînd
glas gindurilor și sentimentelor de
înaltă prețuire și stimă pe care toți
slujitorii școlii și întregul tineret
studios vi le poartă, să vă adresăm,
din adincul inimilor, urarea fierbin
te de multă sănătate, viață îndelun
gată și putere de muncă pentru a
conduce, pe mai departe, poporul
nostru pe drumul făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate și
al înaintării României spre comu
nism.
Școala românească de toate grade
le, beneficiind de orientările și indi
cațiile inestimabile pe care le pri
mește din partea dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și de îndrumări
le de înaltă competență din partea
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, strălucit om poli
tic și savant de largă recunoaștere
'internațională, se manifestă tot mai
pregnant , ca factor major al
pro
gresului rapid și multilateral al ță
rii, După Congresul al IX-lea al
partidului, invățămintul, știința și

al P.C.R., a orientărilor și indicațiilor
date cu ocazia consfătuirilor și vi
zitelor în unitățile agricole, lucrăto
rii ogoarelor au reușit să folosească
din ce în ce mai bine importanta
bază tehnico-materială de care dis
punem și să obțină recolte mereu
sporite, să contribuie la asigurarea
fondului central al statului cu canti
tăți mai mari de produse agricole,
să asigure creșterea eficienței eco
nomice. autogestiunea și autofinan
țarea unui număr tot mai mare de
unități.
Pășind in al 45-lea an de viață li
beră și independentă, țărănimea, toți
locuitorii satelor, conștienți de nea
junsurile care mai există în multe
unități agricole în creșterea produc
ției vegetale și animale, se angajea
ză ferm in fața partidului, a dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor
munci fără preget pentru înfăptuirea
sarcinilor ce revin agriculturii din
planul național unic pe 1988 și pe
întregul cincinal, ale Programului
autoconducerii și autoaprovizionârii
teritoriale, sporindu-și astfel contri
buția la dezvoltarea
multilaterală
economico-socială a patriei, la pro
gresul și prosperitatea continuă a
națiunii noastre socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se arată :
în aceste momente sărbătorești, de
înaltă vibrație patriotică pentru in-

cele mai proeminente personalități
politice ale contemporaneității, au
asigurat României socialiste un înalt
prestigiu pe toate meridianele globu
lui.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. se arată :
în aceste momente înălțătoare de
entuziastă angajare a întregii națiuni
pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor adoptate de Congresul al
XIII-lea și • Conferința Națională ale
partidului, gindurile noastre se în
dreaptă pline de recunoștință către
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, purtînd expre
sia celui mai cald omagiu pentru tot
ceea ce ați întreprins cu clocotitoare
energie și patos revoluționar, timp
de peste cinci decenii și jumătate. în
vederea propășirii patriei, a bunăstă
rii și fericirii celor ce muncesc.
Sub prqjecția de lumină a gîndirii'
dumneavoastră
vizionare.
județul
Gorj se dezvoltă asemenea tuturor
zonelor țării în ritmuri cu putere de
simbol, in anii luminoși ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu" se înscrie viguros
Pe calea modernizării industriei și
agriculturii, a celorlalte sectoare ale
producției materiale și spirituale.
Vă încredințăm că vom acționa
în continuare fără preget pentru
transpunerea în viață a indicațiilor
și orientărilor prețioase date de
dumneavoastră, a mărețelor obiecti
ve formulate în Tezele din aprilie

• Aniversarea glorioasei re
voluții din august - prilej de
afirmare a unității de neclintit

a poporului in jurul partidului,
al secretarului său general
• Ideile și indicațiile tovarășului

Nicolae Ceaușescu, cuprinse
in tezele din aprilie - program

de muncă și acțiune revolu
ționară al întregului partid și
popor pentru progresul multi

lateral al țării
cultura cunosc un proces permanent
de modernizare și perfecționare con
tribuind plenar la formarea omului
nou, tot mai competent profesional,
dedicat construcției societății socia
liste.
-

treaga noastră națiune, prilejuite de
aniversarea a 44 de ani de la revolu
ția de eliberare socială și naționa
lă. antifascistă și antiimperialistă. ca
semn de profundă prețuire a activi
tății neobosite, plină de dăruire și
pasiune revoluționară pe care o des
în telegrama COMITETULUI JU fășurați in fruntea partidului și tă
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se rii. noi. comuniștii, toți oamenii
spune : Cu sentimente de profundă muncii din județul Dolj, asemeni
stimă și mindrie patriotică, cu ini întregului popor, vă adresăm, cu
mile pline de dragoste și recunoș aleasă stimă și nețărmurit respect,
tință, comuniștii, toți cei ce trăim și un fierbinte omagiu pentru contri
muncim pe străvechile plaiuri si- buția dumneavoastră hotăritoare la
biene vă rugăm să ne îngăduiți să înălțarea patrieKpe trepte superioa
vă adresăm, cu prilejul zilei de 23 re de progres și civilizație, la îm
August — marea sărbătoare naționa plinirile fără egal in întreaga istorie
lă a poporului român —, cele mai a țării obținute de poporul nostru
calde felicitări, expresia omagiului îndeosebi în ultimii 23 de ani intrați
pe care vi-1 aducem dumneavoas in conștiința națiunii sub denumirea,
tră, înțelept și strălucit ctitor de țară
de „Epoca Nicolae Ceaușescu".
și de istorie nouă.
Doljul, asemenea celorlalte zone
Vă raportăm, mult stimate și iubite
ale țării, prin grija și îndrumarea
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. actio dumneavoastră
permanentă, trăiește
nînd în spiritul indicațiilor și orien
tărilor
dumneavoastră.
comitetul primăvara perpetuă a unei mari pre
județean, organele și organizațiile de faceri structurale pe toate planurile
partid, colectivele de oameni ai vieții economico-sociale. inaintind
muncii din economia județului au ferm pe drumul civilizației și înnoi
muncit, in întîmpinarea marii noas rilor multilaterale.
Comuniștii, toți .oamenii muncii
tre sărbători naționale, cu înaltă răs
pundere și abnegație pentru afir din județul Dolj vă adresează și cu
marea
cerințelor
și exigențelor acest prilej, mult iubite și stimate
noii calități în toate domeniile de tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai
activitate. în industria județului am fierbinți urări de sănătate și putere
realizat pînă în prezent o produc de muncă, pentru a ne conduce cu
ție-marfă suplimentară în valoare aceeași clarviziune șl cutezanță re
de peste 726 milioane lei, am depă voluționară in cea mai glorioasă
șit prevederile planului la produc operă a făuririi socialismului și co
tivitatea muncii cu circa 8 600 lei pe munismului. a unei Românii prospe
om al muncii, am onorat integral re. libere, independente si suverane.
contractele la export și am obținut
importante economii de metal, com
în deplin consens cu gindurile și
bustibil și energie electrică.
simțămintele întregului popor, cu
în numele celor aproape 85 000 de profund devotament și aleasă prețui
comuniști, al tuturor celor ce trăiesc re, comuniștii, toți oamenii muncii
și muncesc pe aceste minunate din MINISTERUL AFACERILOR
meleaguri, vă rugăm să ne permiteți EXTERNE — se arată în telegramă
să reinnoini angajamentul nostru — vă adresează cu prilejul marii
solemn de a munci cu devotament sărbători naționale, cea de-a 44-a
și dăruire, de a acționa fără preget aniversare a victoriei revoluției de
pentru a spori, prin noi fapte de eliberare socială și națională, antifas
muncă și realizări, contribuția ju
cistă și antiimperialistă, cele mai
dețului Sibiu la înflorirea României calde felicitări. însoțite de respec
socialiste, înfăptuind la un înalt ni tuoase urări de ani mulți și fericiți,
vel de calitate și eficiență sarcinile multă sănătate și putere de muncă
și obiectivele ce ne revin în acest pentru a conduce pe mai departe
an și in întregul cincinal.
destinele națiunii române spre noi
culmi ale progresului și civiliza
La glorioasa aniversare a eliberă ției. Noi. cei care avem marea
rii patriei și la împlinirea a 23 de cinste de a munci și acționa pen
arii de la Congresul al IX-lea al tru transpunerea în viată a poli
partidului, agricultura României se ticii externe a României, ne fa
înfățișează — se spune în telegrama cem o datorie de onoare din a pune
CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONA în lumină contribuția dumneavoas
LE A COOPERATIVELOR AGRICO tră hotăritoare la elaborarea și
LE DE PRODUCȚIE — ca o ramură promovarea acestei politici. Străluci
de bază, dinamică, a economiei na ta dumneavoastră activitate pusă în
ționale, în plin proces- de moderniza slujba afirmării patriei noastre pe
re și dezvoltare multilaterală, capabi arena mondială, inițiativele constan
lă să aducă o contribuție tot mai ma te în direcția democratizării relații
re la progresul general al țârii prin lor internaționale, forța și justețea
înfăptuirea obiectivelor noii revoluții ideilor, umanismul principiilor pe
agrare. Traducînd în viață prețioa care le promovați cu deosebită con
sele teze formulate de dumneavoas secvență în largul și permanentul
tră la ședința din 29 aprilie a Co dialog cu lumea v-au impus în con
drept una dintre
mitetului Politic Executiv al C.C. știința omenirii

pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin în 1988 și în în
tregul cincinal, pentru sporirea ro
lului județului Gorj in asigurarea
bazei energetice și de materii prime
a țării.

în aceste înălțătoare momente isto
rice pe care întreg poporul român le
trăiește cu prilejul celei de-a 44-a
aniversări a victoriei revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antjimperialistă din România,
realizate sub conducerea Partidului
Comunist Român — se arată in tele
grama CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI INDUS
TRIEI METALURGICE — comuniș
tii, toți oamenii muncii vă adresea
ză. cu cele mai alese sentimente de
prețuire, dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
marele Erou al neamului românesc,
care in fruntea gloriosului nostru
partid și a tării ați desăvirșit împli
nirea strălucitoare a demnității Ra
tionale. a suveranității și indepen
denței României socialiste, generoasă
întruchipare a mărețelor evenimente
din August 1944.
în aceste momente sărbătorești,
exprimăm, totodată. înalta noastră
admirație și respectuoasă gratitudine
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. personalitate de
frunte a partidului și statului nostru,
savant de prestigioasă recunoaștere
internațională, pentru contribuția sa
remarcabilă la dezvoltarea impetuoa
să a științei. învățămîntului. artei și
culturii in România, pentru sprijinul
substanțial acordat promovării pro
gresului tehnic in industria meta
lurgică.
Cea de-a 44-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă ne
oferă un minunat prilej — se s-pune
în telegrama Consiliului de condu
cere al UNIUNII CENTRALE A
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI — pentru a vă adresa cele
mai respectuoase felicitări. întreaga
gratitudine și a vă ura din adincul
inimilor noastre multă sănătate și
putere de muncă pentru a conduce
mai departe, cu aceeași înțelepciune
Si clarviziune, fermitate si energie
creatoare poporul nostru, pe drumul
înaintării sale libere și viguroase,
spre noi culmi de progres si civi
lizație.
Marile victorii obținute de poporul
nostru pe drumul edificării noii so
cietăți și. în mod deosebit, infăptuirile fără precedent în istoria pa
triei obținute in cei 23 de ani care
au trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului, perioadă pe care cu
mîndrie patriotică o numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu". sint strins legate
de vasta și eroica dumneavoastră
activitate.
Exprimîndu-ne și cu acest prilej
deplina adeziune la politica internă
și externă a partidului și statului,
profunda recunoștință. înalta stimă

și considerație pentru sprijinul per
manent pe care îl acordați sectoru
lui nostru, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi,
toți cei ce ne desfășurăm activitatea
în cooperația meșteșugărească, vom
depune toate eforturile. întreaga
noastră pricepere și hărnicie pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din hotăririle adop
tate de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.
se arată : în acest ceas de mare
sărbătoare națională, cînd orolo
giile timpului marchează
împlini
rea a. 44 de ani de la victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperia
listă, vă rugăm să ne permiteți să
vă adresăm cele mai călduroase și
respectuoase felicitări, urări de
multă sănătate și neostenită putere
de muncă, spre fericirea și prospe
ritatea națiunii române, spre binele
întregii omeniri.
Intr-o înflăcărată unitate de cu
get și simțire cu toți fiii patriei, și
cu acest prilej, dăm o înaltă apre
ciere strălucitului dumneavoastră aport la statornicirea unui climat de
pace și securitate pe continentul eu
ropean, la promovarea principiilor
noi, democratice, în relațiile dintre
state, care v-a impus in conștiința
lumii ca un mare și dirz Erou al
păcii, ca o proeminentă și ilustră
personalitate a vieții internațio
nale.
Mindri de a trăi și munci sub con
ducerea înțeleaptă a ctitorului Româ
niei moderne, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii de
pe aceste străvechi plaiuri româ
nești, vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, că
ne vom face o datorie de onoare din
a transpune neabătut în viață indica
țiile și orientările date de dumnea
voastră cu prilejul recentei vizite
de lucru efectuată, împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu, în județul Harghita, lu
minosul dumneavoastră exemplu de
patriot de excepție constituind fla
căra vie a conștiinței ce ne
călăuzește în procesul de înălțare a
scumpei noastre patrii — România
socialistă — pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație.
în telegrama DEPARTAMENTU
LUI SECURITĂȚII STATULUI se
reliefează : In aceste momente de
glorioasă aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
de la 23 August 1944. efectivele De
partamentului Securității
Statului,
cu cele mai alese sentimente
de
înalt respect și profundă dragoste,
vă adresează rugămintea de a primi
un vibrant omagiu ostășesc și în
treaga recunoștință pentru neobosita
dumneavoastră
activitate
pusă
neabătut in slujba progresului mul
tilateral al României socialiste, a
înălțării ei pe noi culmi de civiliza-,
ție, într-o lume a păcii și colaborării.
Asemenea tuturor fiilor țării, ne
exprimăm cele mai alese sentimente
de profundă mîndrie patriotică față
de geniala și prodigioasa dumnea
voastră operă revoluționară, care stă
lai baza inegalabilelor ctitorii din
cea mai fertilă epocă a multimile
narei istorii a patriei — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Adresăm, totodată, un cald omagiu
și cele mai alese ginduri de respec
tuoasă prețuire mult stimatei tova
rășe Elena Ceaușescu, eminent om
politic și savant de largă recunoaște
re internațională, pentru exemplara
contribuție adusă alături de dum
neavoastră la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului,
la continua înflorire și afirmare a
științei, învățămîntului și culturii
românești, la creșterea prestigiului
României socialiste pe toate meri
dianele globului.
Vă asigurăm și cu acest prilej so
lemn, mult iubite și stimate tova
rășe Comandant Suprem, că vom fi
ipermanent la datorie, acționind
neabătut, cu răspundere comunistă
și totală dăruire patriotică, pentru
a contribui, in spiritul Tezelor din
aprilie formulate strălucit de dum
neavoastră, la îndeplinirea istorice
lor hotăriri ale Congresului al XIIIlea și Conferinței Naționale
ale
partidului.
Emoționanta sărbătoare a glorio
sului 23 August, Ziua națională a
României, oferă comuniștilor,
oa
menilor muncii din industrie, agri
cultură și celelalte domenii de acti
vitate, tuturor locuitorilor județului
nostru — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CARAȘSEVERIN AL P.C.R. — un nou și
fericit prilej de a vă adresa, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, din adin
cul inimii, cele mai sincere și căl
duroase sentimente de dragoste,
prețuire și profundă recunoștință
pentru eroica și îndelungata dum
neavoastră activitate revoluționară
dedicată înălțării, în libertate, dem
nitate și pace, a scumpei noastre
patrii, România socialistă, pe culmi
tot mai semețe de civilizație și bu
năstare.
Noi, toți cei care trăim și muncim
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, uniți in cuget și simțire in
jurul partidului, al dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, marele fiu al po
porului român, personalitate de
înalt prestigiu a vieții politice con
temporane, Erou al păcii, simbol
viu al puterii creatoare și construc
tive ale națiunii noastre, al năzuin
țelor sale de progres și prosperitate,
ne reînnoim angajamentul ferm de
a urma neabătut înțeleaptă și clar
văzătoarea politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru.,
adăugind noi și nepieritoare ctitorii
grandioaselor cuceriri dobîndite in
luminosul arc de timp pe care cu
justificată mîndrie îl numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Consiliul de conducere al MINIS
TERULUI
COMERȚULUI
INTE
RIOR, toți lucrătorii din comerțul
socialist — se spune în telegramă —
folosesc prilejul sărbătoresc âl îm
plinirii celor 44 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și •antiimpe
rialistă pentru a vă adresa, din adîncul inimilor,
dumneavoastră,
mult stimate
și Iubite
tovarășe

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, ilustrul strateg și ctitor al
României socialiste moderne, urări
fierbinți de sănătate deplină, viață
îndelungată, uriașă putere de muncă
creatoare în strălucita actiyitate pe
care o consacrați, cu devotament ne
mărginit. înfăptuirii celor mai no
bile idealuri de libertate și progres
ală poporului român, promovării cu
consecventă a păcii în lume, a co
laborării și înțelegerii între popoare.
Aducem, cu deosebit respect și aleasă prețuire, un vibrant, omagiu
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent
militant în conducerea partidului și
statului, savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contri
buția de cea mai mare însemnătate
adusă la înfăptuirea Programului
partidului de înflorire multilaterală
a țării, la ridicarea continuă a nive
lului de viață și civilizație a între
gului popor, pentru vasta și presti
gioasa activitate dedicată dezvoltării
științei, invățămîntului, artei și cul
turii românești.
La ceasul marii sărbători pe care
a gravat-o cu litere nepieritoare în
conștiința noastră națională memo
rabila zi de 23 August 1944. vă adre
săm din adincul inimilor cele mai
caldau-telicitări și urări de sănătate
deplină și fericire, de viață îndelun
gată și nesecată putere de muncă
pentru a conduce, șl pe mai depar
te. cu strălucire și fermitate comu
nistă. scumpa noastră Românie pe
drumul unor noi și epocale împliniri,
al înfăptuirii luminosului ei destin
socialist și comunist — se arată in
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R.
Ne mîndrim că sintem
contem
poranii celei mai fertile perioade din
istoria multimilenară a patriei, pe
rioadă inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului și care, de pes
te 23 de ani. poartă în inimile și
gindurile noastre ilustrul
dum
neavoastră nume — Epoca
Nicolae Ceaușescu.
Cu deplină satisfacție și legitimă
mindrie patriotică vă raportăm, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, că în cinstea zilei de 23 Au
gust oamenii muncii din județul
nostru au obținut, peste prevederile
planului. 1 800 tone
laminate din
aluminiu. 2 765 tone aluminiu primar
și aliaje din aluminiu. 110 tone elec
trozi siderurgici și nipluri din gra
fit, iar sarcinile la exportul cu decla
rații vamale au fost realizate în pro
porție de 113 la sută. Pe ogoare ac
ționăm cu toate forțele pentru stringerea operativă și fără pierderi a
culturilor de toamnă, la culesul legu
melor și fructelor, eliberarea terenu
lui și efectuarea arăturilor adinei,
punind astfel baze trainice recoltei
viitoare. O atenție deosebită acor
dăm realizării programelor privind
dezvoltarea zootehniei, creșterea e- '
fectivelor și producțiilor animaliere.
însuflețiți de indicațiile și îndem
nurile pe care ni le-ați adresat și cu
prilejul vizitelor de lucru efectuate,
împreună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu. în județul npstru,
ne angajăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ac
ționăm cu răspundere comunistă și
spirit revoluționar pentru transpu
nerea neabătută in practică a indica
țiilor. tezelor și orientărilor dum
neavoastră. a sarcinilor stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres și Con
ferința Națională ale partidului.
La glorioasa aniversare a zilei de
23 August, gindurile și sentimentele
comuniștilor, ale tuturor oamenilor
muncii, de nețărmurită dragoste și
prețuire — se arată in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN TULCEA
AL P.C.R. — se îndreaptă, in semn
de aleasă cinstire și vie recunoștință,
către dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, cel mai iubit și stimat
fiu al poporului român, marele Erou
între eroii neamului, eminent condu
cător de patrie și de țară, ctitor al
României socialiste moderne, perso
nalitate de înalt prestigiu a vieții
politice contemporane.
Perioada inaugurată de istoricul
Congres al IX-lea. cînd in fruntea
partidului ați fost ales dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe
secretar general, este perioada eea
mai bogată și fertilă în împliniri din
întreaga istorie a patriei, numită cu
justificată mindrie patriotică de
către întregul nostru popor „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Răspunzind minunatelor condiții de
muncă și viață create și tulcenilor,
prin recentele măsuri de majorare a
retribuțiilor și a pensiilor, ne anga
jăm să muncim mai mult și mai
bine pentru a transpune neabătut în
practică prețioasele dumneavoastră
indicații și orientări, istoricele hotă
riri ale Congresului al XIII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului.
în aceste momente sărbătorești,
gindurile noastre se îndreaptă cu
adincă recunoștință către Partidul
Comunist Român, continuatorul glo
rioaselor tradiții de luptă ale clasei
muncitoare, ale maselor populare
pentru dreptate socială și libertate
națională, organizatorul și conducă
torul actului istoric de la 23 August
1944, care, prin victoria revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. a deschis o
eră nouă in dezvoltarea economicosocială a patriei, in afirmarea ei
demnă, liberă, independentă și su
verană în rîndul statelor lumii — se
spune în telegrama ' COMITETULUI
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.
Cu cele mai alese sentimente de
dragoste, de profund respect și înaltă
prețuire, vă aducem un fierbinte
omagiu, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. genial conducător
de partid și de stat, erou intre eroii
neamului, ctitor și arhitect ilustru al
României socialiste moderne.
Mindri de marile izbînzi ale po
porului român, sîntem ferm hotăriți
să aplicăm exemplar in viată obiec
tivele strategice și sarcinile funda
mentale stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale
partidului, ne angajăm solemn, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu. să mun
cim cu dăruire patriotică, cu înaltă
răspundere comunistă pentru înde
plinirea prevederilor de plan pe anul
1988 și pe întregul cincinal, sporindu-ne astfel contribuția la progresul
și prosperitatea națiunii noastre.
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TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
—program de muncă pentru partid, pentru popor
Sigur că ridicarea aceea
de miini nu se uită. Palme
învățate cu munca. învă
țate să și cuteze, dar și să
ocrotească.
Unora
le-a
simtit de atîtea ori căldu
ra la ieșirea ori la intra
rea în schimb. Tot astfel
de miini au caligrafiat re
comandările de primire a
lui în partid.
Iar acum,
acea ridicare, în unanimi
tate...
Da, o- asemenea imagine
este destinată memoriei.
Va fî purtată în lungul
unei
vieți de om ca un
loc de lumină în
inimă.
Dar tînărul muncitor Ionel
Iacob, de la întreprinderea
de mașini grele București,
mai avea ,un loc în inimă,
care se îngemăna cu această bucurie. O spusese
unul din comuniștii ale
cărui palme au adăugat și
ele ceva aici, în citadela
bucureșteană. la
îmbogă
țirea experienței făurito
rilor utilajelor energetice :
— Ionel Iacob trece azi
un prag — cel mai însem
nat din viată : intră în
rîndul comuniștilor. Meri
tă această cinste. A dove
dit-o prin munca lui har
nică. Prin performantele
atinse. Prin dragostea de
învățătură. Nu-i puțin cit
a lăsat in urmă. Dar și
mai mult se află in fața
sa. Comunistul, oricît' de
departe ar ajunge, el tot
la început de drum soco
tește că se află. Ca să ne
dovedească înțelegerea acestor pretenții îl îndemn
să se înscrie la concursul
pentru a fi atestat în for
mațiile care fac reactorul
Calandria, pentru centrala
nuclearo-electrică de
la
Cernavodă...
Da, îl emoționase, îl tul
burase nespus unanimita
tea pădurii de miini. Dar
recomandarea pentru în
scrierea in
concurs
îl
copleșise mai mult decît
o bucurie.
Bucurie, pen
tru că, uite, ce fac și bra
țele lui este pretuit. Nu
trece neobservat. Dar o
dată cu bucuria asta i se
așeza pe umeri o imensă
răspundere. Care este tot
semnul unei mari încre
deri. La urma urmei, tînă
rul
comunist
întrunea
toate datele unui portret
ideal. Dar, exigentele pro
movate de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
în Tezele din aprilie, cer
tuturor
comuniștilor ca.
la rîndul lor, să .ridice
necontenit ștacheta răspun
derilor în întreaga activita
te, atit față de ei cît și fată
de tovarășii lor de muncă.
Cu atît mai mult se impu
ne o astfel de poziție față
de cei care solicită intrarea
în partid. Pentru că, așa
cum nu există limită ă cu
noașterii
umane, tot așa
nu există limită în efortul
de perfecționare. Stimulat
de aceste cerințe, tînărul
comunist
și-a
spus din
capul locului : trebuie să
confirm. Nu e altă cale.
Deși... în atelier sînt 154
de oameni. Căliți, în lun
gul anilor, în greul mese
riei. Iar drumul meseriei
este nesfîrșit. Cu accele
rații amețitoare și aici, de

cind s-a trecut la execuția
utilajelor destinate cen
tralei nucleare.
Comunistul, oricît de de
parte ar ajunge, el tot la
început de drum socotește
că se află...
154 de oameni lucrează
în atelier. Reușiți la con
cursul de atestare, în pri
ma
rundă — 18.
între
aceștia, și numele tînărului comunist Ionel Iacob.
Omul care își începe ast
fel drumul de om de partid
cu un
pas
memorabil :
urcușul, prin ceea ce știu
să facă
mîinile sale, in
tr-un nou orizont al pro
fesiei. Omul despre care
se poate spune cu deplin
temei, ca despre mii și mii
de alți oameni, ca el : pri
mirea... în partid a dat un

al creației materiale și spi cu o miză uriașă : făuri
rituale.
în ■ promovarea rea socialismului și comu
pe
pămîntul
unei altitudini morale dem nismului
ne în relațiile umane, în . României. Iar destinul, de
întreaga existență. Progra purtător al torței in istorie,
mele pe care ne propunem îi rezervă numai locul din
să le înfăptuim dezvoltă linia întîi. Acolo unde cu
vectori
atît de puternici tezanța și tenacitatea, cin
de civilizație și progres In stea și demnitatea, spiritul
cit modelul oferit de co novator și neînduplecarea
munist — ca luptător dă în fața rutinei, abnegația
ruit acestui ideal — devine și patriotismul, încrederea
creator al
imperativ necesar în efor în potențialul
tul de unire a energiilor, poporului și in idealul co
de afirmare deplină a po munist dau examene de
tențialului constructiv...
finitorii, în fiece secun
în „polul Bărăganului" dă. Examene definitorii,
brăilean, la I.A.S. Urleas- pe care Tezele din aprilie
ca, am urcat pe tractor le ridică în prim planul
lingă Costică Șerbu, care muncii și vieții comunistu
de fiecare dată cind se lui. ne îndeamnă cu patos
află în stăpînirea cîmpiei revoluționar să le trecem
nu se poate „să nu se gîn- cu un calificativ maxim.
Nu-i deloc ușoară viața
dească la recoltele viitoacomunistului atunci cînd
această calitate nu-i înțe
leasă „ca o formalitate, ci
ca o schimbare profundă
în viața și munca fiecărui
membru de partid". Nu-i
ușoară, dar cît e de fru
moasă, de încărcată cu
fapte ale demnității mun
cii. Ea ,se înfățișează ca
un urcuș continuu. în pro
fesie. în afirmarea moralei
comuniste. în înrădăcina
rea trainică a principiilor
eticii și echității socialiste
în întreaga noastră viață
socială.
Și totuși...
Totuși,
privirile multor
tineri, care bat și li se
deschid porțile partidului,
străbat cu mult în viitor.
Trec mai departe de ba
rierele timpului lor. în
dorința
de a demonstra
schimbarea care s-a pro
re". Șerbu lucrează de dus cu ei, x> dată cu noul
peste trei decenii aici, în statut, de comunist, nu
cimpie, unde tot așa, în- puțini dintre aceștia dez
tr-un an cu rod bogat, a voltă energii capabile să
fost primit în partid.
determine reacția în lanț
— Atunci vi s-a spus să a multor înnoiri.
aveți in priviri și recol
— Sînt de puțin timp în
tele viitoare ?
rîndul comuniștilor — ar
— Mi s-a spus să îngri gumenta de curînd, in
jesc tractorul la fel de această ordine
de
idei,
bine ca și pînă atunci. tînărul Mihai Isidor, de la
Sarcină concretă, nu ?
întreprinderea
„Vulcan"
Concretă și mai ales din București. Și eu, și
controlabilă. Cincizeci și alți tineri ca mine am ce
două de anotimpuri — adi rut să fim puși la mai
că 13 ani — au trecut și greu. Asta, în primul rînd
peste mecanizator, și peste pentru
că e de datoria
mașina lui. Cu arșițe ce noastră să arătăm, să de
Cu monstrăm
pîrjoleau
văzduhul,
că
merităm
ierni aspre. Cu ploi ce titlul de comunist. Apoi,
păreau fără sfîrșit.
pentru că exigențele ridi
„Cum faci, Șerbul®, că cate ne călesc, ne obligă
nici vopseaua nu s-a clin să fim competitivi.
tit de pe tractorul
tău ?
Se spune pe drept cuvînt
(Alții l-ar fi trimis de că rostirea comunistului
mult la casat !).
prețuiește cît fapta sa. Ar
„Nimic
altceva
decît gumentele tînărului comu
ceea ce m-am obligat să nist de la „Vulcan" tocmai
fac".
o astfel de realitate țin
Oameni precum mecani tesc. Ca nucleu al forței
zatorul Costică Șerbu pun propulsoare,
care
duce
mai presus de orice — o prezentul în viitor, care
dată cu dobîndirea statutu aduce viitorul în prezent,
lui de comunist — obligați comunistul
își
însoțește
ile pe care și le asumă. opțiunea sa de conștiință
Parametri noi de existență pentru politica Partidului
care, onorați exemplar, ii Comunist Român cu anga
ajută
să
dovedească jarea de a fi mereu la
schimbarea
petrecută cu înălțimea
datoriei.
în
ei și in ei. Nivelul înalt acest uriaș efort, momen
al răspunderilor probează, tul primirii în partid de
între altele, că pasul spre termină acea schimbare
partid este un pas de con fundamentală asupra căre
știință. Că de aici încolo, ia stăruia secretarul gene
comunist fiind, trebuie să ral al partidului, transfor
confirme în fiece clipă a mă mii și mii de existențe
muncii și vieții. Competi în tot atîtea destine.
ția în care s-a angajat
este una de cursă lungă,
Die TANASACHE

Comunistul
- mereu
la înălțimea
datoriei
I

sens mai înalt vieții și
activității.
Momentul so
lemn, de mîndrie și dem
nitate rămine ca o bornă
de recunoaștere a unuinou curs de muncă și via
ță. De angajare comunistă,
revoluționară
în
sensul
ideilor-forță atît de limpe
de formulate de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu
in
Expunerea
cu privire la
perfecționarea
activității
organizatorice,
ideologice
și
politico-educative.
în
vederea creșterii rolului
conducător al partidului în
întreaga viață economicosocială :
„Calitatea
de
membru al partidului tre
buie ințeleasă nu ca o for
malitate, ci ca o schimba
re profundă in viața și
munca fiecărui membru
de partid, în activitatea sa
— în societate, la locul de
muncă, in familie".
Opțiunea liberă, din în
demnul conștiinței, de a
intra în rîndul și. deopo
trivă, în cadența comuniș
tilor, presupune nu numai
asimilarea, în .literă și spi
rit. a îndatoririlor statu
tare. Nu numai însușirea
de esență a prevederilor
codului etic comunist. în
aceeași tulpină de exigen
țe se află — trebuie să se
afle — strădania care să
demonstreze
un standard
de muncă și de viață mai
înalt. Acea schimbare de
terminantă pe care o nu
mea secretarul general al
partidului și pe care nu
mai faptele și numai fap
tele o legitimează. Faptele
sâvirșite în uriașul cimp

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII
SATU MARE .
UN NOU Șl MODERN POD RUTIER PESTE SOMEȘ
Zilele trecute, la Sacu Importante străzi
tu Mare a fost dat in
pe care le racordează
exploatare noul pod
mult mai eficient la
rutier „Decebal", peste
traficul rutier și le in
rîul Someș, o construc
tegrează mai armonios
ție îndrăzneață, de o
în trama orașului, așa
complexitate deosebită,
cum sint Bulevardul
Republicii, strada Baia
care. împreună cu so
Mare, strada Soarelui
luțiile tehnologice aetc., iar. în final. în
plicate conferă carac
viitorul apropiat, și cu
ter de unicat acestei
strada Parcul Someșu
impunătoare realizări.
lui de Jos. o dată cu
Noul pod rutier —
execuția acestei ultime
al doilea în zona
relații rutiere care
centrală a munici
va asigura joncțiunea
piului — maiestuoa
directă cu modernul
să ctitorie a „Epocii
centru civic al locali
Nicolae Ceausescu" în
tății. Sînt si alte ele
această parte a tării,
mente care conferă un
face parte dintr-o vii
toare salbă de aseme-' plus de modernitate,
funcționalitate și ori
nea construcții, care
ginalitate noii con
vor însuma. în final. 4
strucții rutiere. Intre
poduri, prin care aacestea, și faptul că
ceastă localitate își
strada Parcul Someșu
sporește
apreciabil
lui de Jos se continuă
frumusețea și utilita
de-a lungul digului pe
tea urbanistică mo
sub rampa podului,
dernă. Elegantul arc
permițînd ca în aceas
peste rîul Somes are o
tă zonă să se desfă
lungime totală de 700
șoare o circulație „eta
metri (împreună cu
jată". relația cu podul
viaductele de racorda
propriu-zis
făcîndu-se
re și rampele), o lăți
prin „bucle". De ase
me confortabilă, de amenea. se vor amenaja
proape 15 metri, care
întinse spatii de par
asigură
un
trafic
care pentru autovehi
fluent si constant pe
cule aflate în tranzit
cele 4 benzi de circu
lație. precum și pe
și pentru autoturisme.
O privire de pe pod
cele două trotuare cu
asupra propriei sale
borduri mozaicate. în
perspective pune în
consolă, cu lățimea de
relief frumusețea so
2,5 metri fiecare. Deo
bră. elegantă a acestei
sebit de important
admirabile construcții,
pentru condițiile spe
străjuită de o parte și
cifice din Satu Mare
de alta de balustrade,
(în
timpul
marilor
inundații din 1970. ve
care etalează drept
motive
ornamentale
chiul pod, cu o des
spicele de grîu — ca
chidere mult mai în
simbol al muncii paș
gustă. a strangulat. în
nice. constructive, a
tr-o
bună
măsură,
belșugului ce se fău
cursul puhoaielor), po
rește generos si pe
dul actual poate asi
plaiurile
sătmărene.
gura scurgerea unui
debit de apă mult mai < Stîlpii de iluminat
electric. dincolo de
mare, de aproximativ
5 000 metri cubi. pe
funcționalitatea
lor
clasică, sînt deja pre
secundă.
Situat
pe
gătiți și pentru o im
Drumul Național 1 C,
portantă misiune „vii
podul „Decebal" re
toare" — aceea de a
prezintă o veritabilă
prelua si sarcina liniei
„poartă de intrare" în
de contact pentru re
zona centrală a muni
țeaua de troleibuz care
cipiului dinspre Baia
se preconizează să ia
Mare. Oradea si Zalău,
ființă în municipiul
asigurînd astfel o mult
mai fluentă legătură
Satu Mare nu peste
cu județele vecine.
multă vreme. Situat la
Prin amplasarea sa în
o înălțime care-i con
zona centrală a muni
feră o frumoasă per
cipiului. panglica de
spectivă descendentă
beton suspendată rea
asupra
construcțiilor
lizează relații directe
din jur — minunate

OLT : Utilaj de mare
randament
Colectivul de oameni al muncii
de la Antrepriza de construcții hi
drotehnice Olt interior a dat in ex
ploatare înainte de termen o draglină autopâșitoare de mare capa.citate. Ea are lungimea brațului de
75 metri și capacitatea cupei de
10 mc. Poate să excaveze 600 mc
pe oră. A fost montată pe șan
tierul viitoarei hidrocentrale Izbiceni, de pe rîul Olt. Din albia
acestuia pămîntul este săpat și
transportat, prin simpla rotire a
brațului draglinei, în viitoarele di
guri ale lacului de acumulare. (Mi
hai Grigoroșcuță).

HARGHITA : Tabăra
de creație „Prietenia"

Conștiință revoluționară - faptă revoluționară
(Urmare din pag. I)
rindul lor. și ei. de curînd. cu titlul
de „Erou al Muncii Socialiste" ? Deo
dată cu noi sosește, din cealaltă
parte a orașului, unde se înalță o
nouă termocentrală, si inginerul So
rin Ungur, directorul întreprinderii.
— Rețineți : angajamentul anual —
35 milioane kilowați/oră producție
suplimentară. Realizat la sfîrșitul
primului semestru — 73 milioane
kilowați/oră. dublu deci, cu încadra
rea strictă in normele de consum.
— Ce spun aceste performanțe ?
— Fără vorbe mari : că ne aflăm
lntr-o permanentă stare de compe
tiție. în primul rînd, cu noi înșine.
E un efort care merită, care te repre
zintă. Nu e doar gîndul meu. Oricare
om din această întreprindere v-ar
vorbi la feL
— Sîntem un colectiv cu tradiție ;
primele noastre capacități de pro
ducție au fost puse în funcțiune cu
rînd după Congresul al IX-lea al
partidului. Am construit cu răbdare
o tradiție : cea a lucrului bine făcut.
Sînt cuvintele maistrului Gheorghe
Filip, secretarul comitetului de partid.
— După opinia noastră — continuă
el — exprimată în multe feluri în
adunările de partid. în adunări ge
nerale ale oamenilor muncii. în ca
drul învățămîntului politico-ideolo
gic. răspunderea revoluționară se
materializează cel mai direct și cei
mai exact în răspunderea față de
soarta producției. Producția — ea
este piatra de încercare a răspunde
rii. Am înțeles că procesul revoluțio
nar nu’ cunoaște pauze, la fel ca și
munca politico-ideologică. De aseme
nea, așa cum a subliniat în multe
rinduri secretarul general al parti
dului. că planurile de măsuri, pro
iectele de acțiune sînt bune, dar hotărîtoare este munca pentru înfăp
tuirea lor. Aici s-a dovedit și se do
vedește forța de mobilizare, capaci
tatea de acțiune a fiecărei organiza
ții de partid. Rolul conducător al
partidului — știm asta prea bine —
se exercită în măsura în care fiecare
membru al său își face pe deplin
datoria la locul de muncă, este un
exemplu și un factor mobilizator.
Iată de ce socotim că rezultatele
bune obținute și in acest an sînt, în
primul rînd, succese politice ale co
lectivului nostru.

în lupta pentru nou
Pe o hartă a țării. în care județele
ar da seama despre tehnologiile
înaintate, despre produsele noi. des
pre invenții, inovații și raționalizări,
județul Bihor s-ar face, fără îndo
ială. observat cu ușurință. Noul re
prezintă o preocupare constantă a
colectivelor muncitorești, a organi
zațiilor de partid din întreprinderi ;
există o stare de spirit favorabilă
noului și o stare de emulație de pe

urma căreia beneficiază toți participanții la întrecere.
In octombrie 1987, Oradea găzduia
„Consfătuirea privind aplicarea, ge
neralizarea si valorificarea creației
științifice și tehnice originale", amplă
acțiune de propagandă tehnico-științifică. organizată de comitetul jude
țean de partid în colaborare cu Co
mitetul Național pentru Știință și
Tehnologie și un număr de ministere.
A fost, de fapt, un larg și eficient
schimb de experiență pe linia promo
vării progresului tehnic, ca principal
factor de sporire a productivității
muncii și eficienței economice.
Rezultatul ? Din cele 1 100 de so
luții tehnice prezentate cu prilejul
acestui colocviu național. 237 sînt
aplicate în unități bihorene. Grăitor
pentru apetența beneficiarilor, pen
tru setea de nou care domnește în
județul de pe Crișuri.
La Combinatul de prelucrare a
lemnului Oradea gradul de înnoire
a producției reprezintă in fiecare an
cel puțin 45 la sută.
— Aceste procente — ne spune in
ginerul Vladimir Oros — sint doar
expresia cifrică a unei realități mult
mai complexe. Ea traduce responsa
bilitatea comunistă pentru soarta
producției, pentru eficiența ei eco
nomică. Este vorba despre zilele și
nopțile de căutări, de frămîntări, de
soluțiile încercate și abandonate, în
cercate și omologate, de succese, dar
și de Insuccese. Și este vorba, în
primul rînd, de oameni, de continua
lor voință de autodepășire, de voința
lor de a urca mereu mai sus pe
treptele măiestriei muncitorești. Noul
este. în întreprinderea noastră, un
cuvînt aflat în permanență la ordi
nea zilei. O piață externă se cuce
rește greu și se menține și mai greu
— iar singura cale de menținere și
consolidare este înnoirea producției,
respectiv a produselor și a tehnolo
giilor. Bătălia pentru nou este con
diția noastră de existență. Este o
bătălie politică.
Tot despre înnoirea producției dis
cutăm cu inginerul Gheorghe Maxim,
directorul întreprinderii de confecții
Oradea :
— La noi. înnoirea producției este,
practic, în fiecare an, de 100 la sută.
„In fiecare zi — un model nou !“
este una din lozincile sub care acțio
nează colectivul nostru. în primele
sase luni am realizat peste 240 de
modele noi, cu mult peste nivelul
planificat.
— Cum explicați acest succes ?
— Simplu: calitatea oamenilor. Atelierul de creație este mereu întărit
cu cei mai buni specialiști, recunoscuți pentru, ca să zic așa. neastîmpărul lor creator. Și calitatea oamenilor
se traduce în calitatea producției.
— Indiscutabil — este de acord
secretara comitetului de partid din
unitate, maistra Tatiana Negru. Pro
ducția de calitate este rodul efortu
rilor oamenilor de calitate. Există

o strînsă interdependentă între
muncitor și produsul său. Iată
de ce sintem conștienți că tre
buie să răspundem prin fapte
repetatelor chemări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a întări pe
toate căile munca politico-educativă,
activitatea ideologică. Trebuie să le
găm mereu mai strîns activitatea po
litico-educativă de activitatea de pro
ducție. Secretarul general al partidu
lui ne cere ca fiecare fabrică să de
vină o citadelă a producției de înaltă
calitate, dar și o citadelă a educației
revoluționare, de formare a omului
nou. Dezbaterea Tezelor din aprilie
în organizațiile noastre de partid a
prilejuit o puternică efervescentă de
opinii ; s-au făcut numeroase propu
neri privind ridicarea calității activi
tății în toate sectoarele și transpu
nerea lor în viată este o prioritate
însemnată pe agenda muncii politice
de fiecare zi.
...Noul — preocupare de căpetenie
a comuniștilor bihoreni. La „Infrățjrea“ Oradea, celula flexibilă produsă
aici... produce ; și produce de 3,5 ori
mai mult decît o mașină-unealtă uni
versală. cu o precizie deosebită și
cu un consum de energie electrică
redus la jumătate. La întreprinderea
de subansamble și piese pentru mij
loace de transport, o productivitate
tot de 3,5 ori mai mare decît ante
cesoarea ei o are mașina automată
de turnat sub presiune repere din
aliaje neferoase ; a fost produsă aici.
La „Metalica" Oradea a fost realizat
— concepție proprie — un cuptor de
emailat unic în țară.
...Și așa mai departe. Noul — ex
presia voinței de înaintare a comu
niștilor. a tuturor celor ce muncesc
— are. în Bihor, statut de prioritate.
★

Dezbaterea și transpunerea în via
ță a Tezelor din aprilie mobi
lizează energiile, puterea de cre
ație a colectivelor
muncitorești
de pe întreg cuprinsul patriei.
Răspunderea
revoluționară
pen
tru îndeplinirea marilor noastră pro
grame de dezvoltare, pentru făurirea
omului nou are, în aoeste zile,
chipul concret al eforturilor pen
tru transpunerea în viață a Teze
lor din aprilie, pentru materializarea
lor în noi și noi fapte de muncă și
de creație, pe măsura anilor eroici
pe care îi trăim.
Opiniile exprimate de reprezentan
ții colectivelor muncitorești din jude
țul Bihor se constituie într-o expre
sivă și concludentă oglindă a stării
de spirit mobilizatoare ce animă în
tregul nostru popor, a entuziasmului
cu care cei ce muncesc, avîndu-i în
primele rinduri pe comuniști, nu
precupețesc nimic pentru a îndeplini
în chip exemplar marile sarcini tra
sate de cel de-al XIII-lea Congres
și Conferința Națională ale parti
dului. pentru a-și aduce contribuția
la realizarea mărilor programe de
dezvoltare a patriei socialiste.

In fiecare august, de 15 ani în
coace, comuna Lăzarea este gazda
ospitalieră a unui mare număr de
artiști plastici care, veniți din toa
tă tara, se constituie în tabăra de
creație cu numele „Prietenia". Cei
22 de oaspeți ai actualei ediții —
pictori și sculptori din care mulți
au venit aici pentru prima dată —,
se străduiesc să îmbogățească, prin
creațiile lor, colecția de artă con
temporană alcătuită în cele 14 edi
ții precedente. (Nicolae Șandru).

BUZĂU : Volum sporit de
materiale recuperate
Ca urmare a generalizării expe
rienței acumulate de consiliile
populare orășenesc Rîmnicu Sărat
și municipiul Buzău în domeniul
recuperării și valorificării
mate
rialelor refoiosibile, prin înființa
rea de noi centre de colectare în
cartierele de locuințe, rezultatele
înregistrate la nivelul județului în
perioada care a trecut din acest
an sînt superioare prevederilor de
plan. Astfel, au fost atrase în cir
cuitul economic, între altele, 57 000
tone de oțel, 8 500 tone fontă,
300 tone alamă. 140 tone bronz,
220 tone aluminiu, 302 tone plumb,
310 tone zinc, 1 400 tone hîrtie și
cartoane și peste 200 tone mate
riale textile. (Stelian Chiper)

teatre
•
Filarmonica „George Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) ; Spectacol
de sunet și lumină „Ateneul Român
— palat al culturii muzicale naționa
le". Seară de sonate. Marius Sima —
vioară, Camelia
Cojocaru-Sima —
pian — 19 ; (sala Studio) :
Recital
de vioară Constantin Dănilă. La pian
Marina Dragomirescu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Recital
de canto — 18
• Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (15 56 78, grădina Boema) : Tem
po, tempo — 19,30

cinema
• Johann Strauss, regele neîncoronat
al valsului: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15; FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : SCALA (11 03 72)
— 9; 12; 15; 18.
• Epopeea națională in imagini cine
matografice. Ciclu de filme româ
nești. Evadarea : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• 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.

ansambluri de locuințe
construite de o parte
și de alta a Someșu
lui în anii socialismu
lui. și cu deosebire în
ultimele două decenii,
podul „Decebal" a pus
în același timp pe edi
lii municipiului în fata
unor noi și generoa
se posibilități de dez
voltare urbanistică în
zona străzii Baia Mare,
rămasă
pînă acum
mult in urmă în ra
port cu celelalte zone
adiacente. Prin lăuda
bila si fructuoasa stră
danie a organelor ju
dețene de partid și de
stat. în această zonă
s-a deschis un vast
șantier de construcții
care va permite șter
gerea „contrastului" edilitar-urbanistic. aici
fiind în curs deja ri
dicarea unuia din cele
mai moderne ansam
bluri de locuințe, care
vor însuma în final
circa 850 de aparta
mente. Se cuvine cu
prisosință să men
ționăm autorii acestei
remarcabile realizări.
Investiția a fost pro
iectată de Institutul
de proiectări poduri,
transporturi navale și
aeriene București și
executată de către
Antrepriza drumuri și
poduri Cluj, brigada
de drumuri si poduri
Dej. formația Satu
Mare, avînd ca șef de
brigadă pe ing. Dănilă
Bucșa, iar ca șef de
formație ing. Daniel
Pocol. O contribuție
deosebită la realizarea
lucrărilor au avut-o
echipele conduse de
Mircea Țicală. Iosif
Meker. Andrei Mezei,
Gheorghe Vitoc. Ni
colae Pocol. Traian
Popana. Vasile Ciceu,
loan Boc. Vasile Aren
daș. cu vastă expe
riență în realizarea unor lucrări de anver
gură în domeniu pe
tot cuprinsul tării. De
asemenea, la realiza
rea lucrărilor de fini
sai au contribuit și o
serie de unităti eco
nomice din municipiu,
care au conferit prin
strădania lor un ca
racter cu adevărat de
lucrare de artă podu
lui „Decebal". (Octav
Grumeza).

PRAHOVA : „Creația
tehnico-științifică
in sprijinul modernizării
producției"
Sub acest generic a fost organi
zată la Ploiești o
cuprinzătoare
expoziție ce oglindește eforturile
colectivelor muncitorești din unită
țile economice ale județului pentru
aplicarea în producție a prevede
rilor din programele de perfecțio
nare a organizării muncii și mo
dernizarea proceselor de producție,
promovarea noului, creșterea efi
cienței întregii activități produc
tive. Expoziția prezintă rezultatele
obținute în domenii de mare actua
litate : folosirea judicioasă a re
surselor energetice, punerea în va
loare a resurselor locale in indus
tria mică, perfecționarea și mo
dernizarea unor tehnologii și uti
laje din industrie și agricultură.
Efectele acestor eforturi sint ma
terializate în peste 1 200 produse și
tehnologii noi asimilate sau moder
nizate, precum și prin cele 122 in
venții și 265 inovații înregistrate
de la începutul anului. (Ioan Ma
rinescu).

REȘIȚA : Primul tronson
al liniei de tramvai
In municipiul Reșița a fost dat
în exploatare primul tronson al li
niei de tramvai. Pe acest prim
tronson lung de 2673 metri, între
fabrica de reductoare și sensul gi
ratoriu de la complexul ' „Intim",
circulă în ambele sensuri trei din
cele 18 trenuri a cite două vagoa
ne fiecare, cite vor fi in final pe
tot traseul de 9,5 kilometri. Tram
vaiele sînt de tip „Timiș 2", con
struite la „Electrometal" Timișoara,
avînd boghiuri fabricate la între
prinderea de construcții de mașini
Caransebeș și bandaje realizate la
Combinatul siderurgic Reșița. La
realizarea acestui obiectiv au con
tribuit constructorii din județ șl
brigăzi de la întreprinderea de
construcții montaj căi ferate Timi
șoara, „Electromontaj" Cluj-Napoca și unitatea Service din Băilești
a
întreprinderii „Electroputere"
Craiova. (Ion D. Cucu).

• In fiecare zi mi-e dor de tine :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, DOINA (16 35 38) — 15; 17; 19.
0 Aventurile cavalerului albastru:
DOINA — 9; 11, 13.
• Păstrează-mă doar pentru tine 5
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
la 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) — 15; 17; 19.
• Duminică în familie :
BUZEȘTI
(50 43 58 )— 15; 17; 19.
• Actorul
și
sălbaticii:
UNION
(13 49 04) — 9; 12; 15: 18.
• Vulcanul
stins :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Alo, aterizează străbunica: COTROCENI (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; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Sîntem cinci: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Domnișoara
Jiaojiao: TIMPURI
NOI (15 6110) — 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.
• Incoruptibilul de la
etajul XIX:
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15; 17;
19.
• Locuri
In
inimă — 15; 17; 19,
Program de
vacanță.
Perimbaba,
zîna
bună — 9; 11; 13;
PACEA
(71 30 85).
• Noile
povesti ale
Șeherezadei:
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 15;
18.

Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere de a mă adresa dumneavoastră pentru a vă mul
țumi in numele poporului, al guvernului peruan și al meu personal pentru
cordialele felicitări și urările sincere transmise cu ocazia aniversării inde
pendenței Perului.
Folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai bune urări pentru prospe
ritatea nobilului popor român, pentru întărirea prieteniei și cooperării din
tre țările noastre, pentru fericirea dumneavoastră personală.

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră mulțumirile mele pentru
atentele felicitări pe care ați avut amabilitatea să mi Ie transmiteți cu pri
lejul instalării. mele ca nou președinte constituțional al Republicii Ecuador.
Vă reînnoiesc asigurarea distinsei mele considerații. '

RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele constituțional al Republicii
Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
In numele Guvernului și poporului Republicii Singapore, precum și al
meu personal, doresc să vă exprim sincerele mele aprecieri pentru felici
tările și amabilele dumneavoastră urări transmise cu ocazia Zilei naționale
a Singaporelui.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

Vizita grupului de prietenie Franța-România,
din Senatul francez
Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan. a avut, joi di
mineața. o întrevedere cu delegația
Grupului de prietenie Franța-România. din Senatul francez, condusă de
Jacques Mossion, membru al Birou
lui grupului, care efectuează o vizită
în țara noastră.
Delegația franceză s-a fntîlnlt. de
asemenea, cu Marin Ivașcu. președin
tele Grupului parlamentar pentru
relațiile de prietenie România-Franța, și cu alți membri ai grupului.
In cadrul întrevederilor au fost
abordate aspecte ale colaborării
româno-franceze în diverse domenii,
relevîndu-se contribuția pe care o
pot aduce parlamentele și parlamen
tarii. grupurile parlamentare de
prietenie din cele două țări la dez
voltarea pe multiple planuri a rela

țiilor bilaterale, fn interesul popoare
lor român și francez, al cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii între toate
națiunile.
Oaspeții au avut. în aceeași zi. în
trevederi la conducerea Ministerului
Afacerilor Externe și a Ministerului
Comerțului Exterior și Cooperării
Economice Internaționale.
A fost prezent Jean-Michel Dumond. însărcinatul cu afaceri adînterim al Franței la București.
Biroul Marii Adunări Naționale a
oferit, joi. un dineu în onoarea parla
mentarilor francezi.
★

Membrii delegației franceze au vi
zitat. totodată, obiețtive economice și
social-culturale din Capitală și din
județul Constanta.
(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Orientale a Uruguayului. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al aces
tei țări la București. Maria Luisa
Ruvertoni de Veropalumbo, a oferit
joi. o recepție.
Au participat miniștri, membri ai

tv
S0,00 Telejurnal
80,20 Priorități tn economie
20,40 Construim pentru noi șl pentru
urmașii noștri (color). Reportaj
21,00 România —
Ceaușescu — Pace
(color). O politică externă di

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 26 august, ora 20 — 29 au
gust, ora 20. în țară : Vremea va fi
răcoroasă. Cerul va fl variabil,
mai
mult noros la începutul intervalului,
îndeosebi în regiunile nordice, unde,
local, vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. In cele
lalte regiuni aceste fenomene vor fl

Biroului Marii Adunări Naționale,
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)
namică șl consecventă,
animată
de idealul unei lumi mal bune șl
mal drepte, fără
arme și fără
războaie
21,15 Serial științific
(color) Univers,
materie, viață. Emisiune de educație
materlallst-ștllnțlflcă
21,40 L.aureațt al Festivalului național
„Cintarea României"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Izolate. Vîntul va prezenta unele In
tensificări în partea de est a țării, în
primele zile. Temperaturile minime
vor fi cuprinse între 8 și 16 grade,
mai scăzute în depresiuni pînă la 2—3
grade, cele maxime, în general, între
18 și 26 de
grade.
Dimineața,
pe
alocuri, ceață în centrul țării și zona
montană. In București : Vremea va fi
răcoroasă cu cerul variabil.
Condiții
pentru ploi în prima parte a interva
lului. Vîntul va sufla slab
pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fl
cuprinse între 10 și 15
grade, cele
maxime între 23 șl 27 de grade.

Concurs de afișe cu tema:
„Avantajele economisirii la C.E.C."
în scopul stimulării creației gra
fice pe tema economiei și pentru
realizarea unor afișe de populari
zare a ideii și avantajelor econo
misirii la C.E.C. cît mai sugestive,
Casa de Economii și Consemna
țiuni, în colaborare cu Uniunea
artiștilor plastici, organizează, cil
prilejul
„Săptămînii
economiei
1988", cea de-a XX-a ediție a con
cursului de afișe cu tema : „Avan
tajele economisirii Ia C.E.C.".
Concursul este deschis tuturor
participanților, membri sau ne
membri ai U.A.P.
Lucrările pentru concurs se vor
prezenta în formatul 70 X 100 cm,
numai cașerate și vor fi astfel rea
lizate incit să permită
tipărirea
lor in maximum șase culori.
Pentru cele mai bune afișe, Casa
de Economii și Consemnațiuni
acordă următoarele premii :
— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobindă, cu o depunere
de 5 000 de lei ;
— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobindă, cu o depunere
de 3 500 de lei ;
— Premiul III: un libret de eco
nomii cu dobindă, cu o depunere
de 2 000 de lei ;
— Două mențiuni constînd în li
brete de economii cu dobindă cil
o depunere de 1 500 de lei fiecare.
tn vederea acordării premiilor,
afișele vor fi selecționate de către
un juriu format din reprezentanți
ai Uniunii artiștilor plastici și ai
Casei de Economii și Consemnațiuni. Casa de Economii și Con

semnațiuni își rezervă dreptul de
a tipări unele dintre afișele pre
miate.
Pentru lucrările prezentate la
concurs, pe care le va achiziționa
Casa de Economii și Consemnațiuni, se vor plăti drepturile legale
de autor.
Afișele pentru concurs se vor
expedia pină la data de 15 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa :
Casa de Economii și Consemna
țiuni, București, Calea Victoriei
nr. 13. Afișele se vor preda îm
preună cu un plic închis, pe care
se va menționa același moto, în
scris și pe spatele afișului. în plic
se va introduce o coală de hîrtie
pe care se vor menționa, de ase
menea, motoul înscris pe spatele
afișului, precum și numele, prenu
mele și adresa exactă a autorului.
Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza, cu prilejul „Săptăminii
economiei", 25—31 oc
tombrie 1988, o expoziție în care
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.
Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala
C.E.C. în maximum 15 zile de la
deschiderea expoziției.
Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maxi
mum 10 zile
de la închiderea
acesteia.
Lucrările neridicate în limitele
acestor termene nu vor fi păstrate.
Informații suplimentare privind
organizarea concursului pot fi so
licitate la telefonul 13 38 14/185—181.

INFORMAȚII SPORTIVE
BOX. In Sala sporturilor din Con
stanta a început joi cea de-a 17-a
ediție a turneului internațional „Mă
nușa Litoralului". în prima reuniu
ne. la categoria pană. Marcelică Tudoriu (Farul Constanța) l-a învins
la puncte pe Emin Aytala (Turcia).
La aceeași categorie. Stefan Schil
ler (R.D. Germană) a cîștigat la
puncte în fața Iui Mustafa Calu (Ci
mentul Medgidia), iar Ionel Guzganu
(Steaua) și-a adjudecat victoria la
puncte în întîlnirea cu Ionel Cruceru (Muscelul Cîmpulung). Alte ca
tegorii : cocoș : Ionel Tănase (A.E.M.
Timișoara) b.p. Nicolae Iancu (Di
namo) ; Vasile Saghin (Farul Con
stanța) b.p. Gheza Tuli (Metalul
Aiud) ; semiușoară : Sorin Timofte
(Dinamo) b.p. Ion Zaharia (Muscelul
Cîmpulung) ; Eslan Ounhurn (Turcia)
b.p. Marin Țăranu (A.E.M. Timi
șoara).

VOLEI. In cadrul „Cupei Priete
nia" la volei pentru junioare, compe
tiție ce se desfășoară in Polonia,
echipa României a obținut o nouă
victorie, învingînd cu scorul de 3—1
(15—10, 12—15, 15—2, 15—9) prima
selecționată a Poloniei.

HANDBAL. Echipa masculină de
handbal Steaua București a întrecut
cu scorul de 27—17 (14—10) formația
Dozsa Debrecen, în cadrul turneului
internațional ce se desfășoară in lo
calitatea iugoslavă Bosanski Brod.
FOTBAL. • în finala Turneului
internațional de fotbal de la Barce
lona. formația F.C. Barcelona a în
trecut cu scorul de 3—1 (0—1) echi
pa Steaua București.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Ziiei naționale a Republicii Socialiste România, vă
adresez, in numele poporului elen și al meu personal, calde feli
citări, precum și cele mai bune urări de fericire personală, de
prosperitate poporului român prieten.
Sint convins că relațiile de prietenie tradițională și de colabo
rare statornicite intre țările noastre vor continua să se întărească
tot mai mult in viitor, spre binele popoarelor noastre, al cauzei
păcii și cooperării in regiunea noastră, in Europa și in lume.

Cea de-a 44-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Socialiste
România îmi oferă fericitul prilej pentru a vă transmite dumnea
voastră, dragă tovarășe Ceaușescu, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, guvernului și poporului frate român cele
mai calde felicitări din partea mea, a Comitetului Central al Parti
dului Democratic al Poporului din Afganistan, a guvernului și
poporului Republicii Afganistan.
Exprimînd deplina convingere că legăturile de prietenie și
colaborare dintre partidele și popoarele noastre se vor întări și
extinde tot mai mult în continuare, în folosul celor două popoare,
vă adresez dumneavoastră urări de sănătate, iar poporului român
prieten noi succese sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

CHRISTOS A. SARTZETAKIS
Președintele

Republicii

Elene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

NAJIBULLAH

Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan,
Președintele Republicii Afganistan

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele guvernului și po
porului cipriot, cele mai calde felicitări.
Vă doresc din inimă multă sănătate și fericire, iar poporului
român prieten progres și prosperitate. Dau o înaltă apreciere re
lațiilor dintre țările noastre și îmi exprim dorința de a le extinde
și întări pe mai departe.
Republicii

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cipru

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România
îmi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră și poporului
prieten român cele mai vii și calde felicitări din partea mea, la
care adaug pe cele ale întregului popor zairez reunit în sinul Miș
cării Populare a Revoluției, partidul nostru.
Această plăcută ocazie îmi permite de a vă prezenta cele mai
bune urări pe care le adresez pentru fericirea dumneavoastră
personală, ca și pentru prosperitatea țării dumneavoastră.
Rămîn convins,- domnule președinte, că excelentele relații de
prietenie și cooperare care există in mod atît de fericit între cele
două țări ale noastre se vor întări pe mai departe, spre binele
ambelor noastre popoare.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Republicii Unite Tanzania
și al meu personal, am marea plăcere să vă adresez dumneavoas
tră și poporului Republicii Socialiste România salutările noastre
cordiale și cele mai calde felicitări cu fericita ocazie a Zilei națio
nale a țării dumneavoastră.
De asemenea, doresc să salut sprijinul continuu al României
acordat cauzei de eliberare a maselor' oprimate din Africa de Sud,
luptei lor drepte împotriva apartheidului.
Vă rog să acceptați, domnule președinte, cele mai bune urări
de multă sănătate pentru dumneavoastră și de bunăstare pentru
poporul român.

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU
NGBENDU WA ZA BANGA

ALI HASSAN MWINYI
Președintele

Republicii

Unite

Președinte

Tanzania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi
este plăcut să vă adresez, în numele poporului și guvernului nepalez, precum și al meu personal, felicitări și cele mai bune urări
de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul
Republicii Socialiste România.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările
noastpe se vor dezvolta tot mai mult în viitor.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, am
marea plăcere să vă adresez felicitările mele foarte sincere și
călduroase.
Vă rog să primiți urările calde de sănătate și fericire pe care,
în numele poporului congolez, al partidului și al guvernului, pre
cum și în numele meu personal, vi le adresez dumneavoastră și
popor.ului român prieten.
Folosesc această fericită ocazie pentru a vă asigura că ne bucu
răm foarte mult de eforturile pe care le întreprindeți, fără înce
tare. pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
Fie ca relațiile de prietenie și de cooperare care unesc Congo
și România să se poată întări și mai mult, pentru bunăstarea po
poarelor noastre.
Cu foarte înaltă și militantă considerație.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
■ Președintele Comitetului Central
al Partidului Congolez al Muncii,
Președintele Republicii,
Șef al Guvernului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
,,

'f Sărbătorirea la 23 August a Zilei naționale a frumoasei dumnea
voastră țări constituie pentru noi ocazia deosebită de a vă adresa
în numele poporului, Comitetului Central al Partidului Revoluției
Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național, în numele
nostru, felicitări toarte vii și călduroase.
în această fericită împrejurare dorim să vă transmitem înalta
noastră apreciere privind excelentele relații de prietenie și coope
rare fructuoasă care leagă popoarele și statele noastre.
Vă asigurăm că dorim continuu să acționăm în vederea întăririi
ți dezvoltării acestor relații, pentru bunăstarea popoarelor noastre
și pentru înfăptuirea idealurilor comune de libertate, dreptate, pace
și progres social,
Adresîndu-vă, încă o dată, sincerele noastre felicitări, vă rugăm
să primiți, domnule președinte și dragă prietene, expresia deosebitei
noastre considerațiuni.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc
să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări pentru sănă
tatea și fericirea dumneavoastră și de prosperitate poporului român.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

.CARL AL XVI-LEA GUSTAF.
Regele Suediei

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, în această impor
tantă zi, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului și al
Guvernului Mexicului, cele mai sincere felicitări.
Folosesc acest prilej pentru a vă exprima dumneavoastră urări
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres nobilu
lui popor român.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare
din Benin,
Președinte al Republicii, Șef al Statului,
Președintele Consiliului Executiv Național

Unite

Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă
plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului israelian, pre
cum și al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu
cele mai calde urări de fericire personală, de prosperitate și bună
stare poporului dumneavoastră.

Președintele

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România,
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresez dumneavoastră felicitările mele cele mai călduroase
cu ocazia sărbătorii naționale, precum și urări cordiale pentru feri
cirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și viitorul fe
ricit al poporului român.

JEAN
MARELE DUCE AL LUXEMBURGULUI

Mă folosesc de fericitul prilej al aniversării Zilei naționale a
Republicii Socialiste România pentru a vă transmite dumneavoas
tră și prin dumneavoastră guvernului și bravului popor a! Româ
niei cele mai cordiale felicitări și cele mai bune și sincere urări,
în numele guvernului, al poporului Republicii Liberia, ca și al meu
personal.
Fie ca prietenia și cordialitatea, care în mod atît de fericit ca
racterizează relațiile dintre popoarele noastre, să continue să se
dezvolte in viitorii ani.
Cu sentimentele considerațiunii șl stimei mele cele mai înalte,
Ai dumneavoastră sincer,

Cu prilejul sărbătorii naționale, îmi este plăcut să vă adresez,
In numele poporului și al Guvernului Ecuadorului, cele mai cor
diale felicitări, împreună cu calde urări pentru prosperitatea crescindă a nobilului popor român și pentru fericirea dumneavoastră
personală.

Cu ocazia Zilei naționale a poporului român prieten, am deose
bita onoare de a vă transmite, dumneavoastră personal, cele mai
calde și sincere felicitări împreună cu urări de sănătate și succes
în înalta dumneavoastră misiune, iar poporului român prieten
urările mele de progres și prosperitate neîntreruptă.
Cu cel mai înalt respect,

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen,
Comandant Suprem al Forțelor Armate,
Secretar general al Congresului
General al Poporului

RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele Constituțional
al Republicii Ecuador

Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. .
în nutnele socialiștilor costaricani și al meu personal, doresc
să vă adresez cele mai calde sentimente de respect și solidaritate
cu prilejul celei de-a 44-a aniversări a glorioasei insurecții din
august, care a marcat începutul procesului neîntrerupt al poporului
român spre deplina autodeterminare, bunăstare și progres social.
Sărbătoarea națională a României Socialiste constituie un motiv
de bucurie și încurajare pentru revoluționarii costaricani. în con
dițiile în care America Centrală luptă neobosit pentru indepen
dența națională, autodeterminare și pace, noi primim din partea
eroicului popor român, a partidului și a conducătorilor săi exem
plul neprețuit de ceea ce este capabil un popor independent, liber,
suveran și revoluționar.
Vă rugăm să primiți, dragă tovarășe, dovada constantă a sti
mei noastre celei mai înalte și a fraternității socialiste.

Domnule președinte,
în această zi memorabilă din istoria marii și frumoasei dum
neavoastră țări, am deosebita plăcere de a vă adresa din partea
poporului togolez unit in cadrul partidului său de uniune națio. nală, Adunarea Poporului Togolez, a guvernului și a mea personal,
cele mai vii și calde felicitări.
Mă bucur în mod deosebit de excelentele relații de prietenie
și cooperare activă care există intre țările noastre și exprim urarea
ca acestea să se intensifice și să se diversifice tot mai mult, spre
binele popoarelor noastre.
Reinnoindu-vă urările mele de sănătate și fericire personală, de
prosperitate poporului român prieten, vă rog să primiți, domnule
președinte, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator
al Partidului Adunarea Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul fericit al Zilei naționale a țării dumneavoastră, sînt
bucuros să vă transmit, in numele poporului kuweitian și al meu
personal, cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări
pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, de conținuă
prosperitate pentru poporul român prieten.
Cu cele mai bune salutări,

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele

Republicii

Cooperatiste

Guyana

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al celei de-a 44-a aniversări a Zilei naționale
a României, îmi este deosebit de plăcut să adresez, în numele gu
vernului și poporului din Malta, ca și al meu personal, dumnea
voastră, guvernului și poporului român felicitări și cele mai calde
sentimente de prietenie.
Vă urăm multă sănătate, iar poporului țării dumneavoastră pros
peritate continuă.
Cu această ocazie îmi exprim convingerea că țările noastre vor
întări pe mai departe relațiile lor strinse in folosul reciproc al
popoarelor noastre și in interesul păcii mondiale.

PAUL XUEREB

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plă
cutul prilej de a vă transmite dumneavoastră, poporului și guver
nului Republicii Socialiste România, din partea poporului și gu
vernului statului Qatar și al meu personal, sincere felicitări, îm
preună cu cele mai bune uspri pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea și progresul continuu al
poporului român.

ȘEIC KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul Statului Qatar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Președinte interimar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei eliberării țării dumneavoas
tră. este o mare onoare și plăcere pentru mine să vă adresez dum
neavoastră și prin dumneavoastră poporului român prieten, in nu
mele partidului, guvernului, poporului Somaliei și al meu personal,
felicitările noastre cele mai călduroase și cordiale.^
Doresc să vă exprim cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate poporului român.

MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am marea plăcere să vă adresez, în momentele în care poporul
român sărbătorește Ziua eliberării, cele mai călduroase felicitări
prietenești din partea poporului și guvernului senegalez, ca și din
partea mea.
Vă adresăm dumneavoastră și familiei dumneavoastră urări
sincere de sănătate și fericire, iar poporului român prieten pro
gres continuu și bunăstare.
în această fericită împrejurare, doresc să salut spiritul de
prietenie și cooperare care caracterizează relațiile noastre și să
exprim speranța că acestea vor continua să se dezvolte și să se
diversifice in viitor.
Cu foarte înalta considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele

Republicii

Senegal

Vă transmitem dumneavoastră, guvernului și poporului român
calde și sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.

WEE KIM WEE
Președintele Republicii Singapore

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, adresez gu
vernului și poporului român, din partea guvernului și poporului jamaican, felicitări și cele mai bune urări.

EDWARD SEAGA
Prim-ministru
al Statului Jamaica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră,
poporul Nigerului, Consiliul Militar Suprem și guvernul mi se
alătură pentru a vă adresa felicitările noastre foarte vii, împreună
cu urări sincere de multă sănătate și fericire' pentru dumneavoas
tră și familia dumneavoastră, de prosperitate pentru poporul
român.
Vă asigur că voi veghea personal ca relațiile de prietenie și
cooperare care unesc atît de fericit țările noastre să se diversifice
și să se întărească și mai mult, în interesul reciproc al celor două
popoare.
Cu foarte înaltă considerație.

General de brigadă ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem,
Șef al Statului

ALVARO MONTERO MEJIA
al

Secretarul general
Partidului Socialist Costarica»

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia Zilei naționale a României, Comitetul Central al
A.K.E.L. adresează Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, precum și poporului român prieten, cele mai calde salu
tări și vă dorește succese în continuare in asigurarea păcii, demo
crației și construirea socialismului.

COMITETUL CENTRAL AL A.K.E.L. DIN CIPRU

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, ne
folosim de această fericită ocatie pentru a vă adresa sincere feli
citări dumneavoastră și poporului Republicii Socialiste România.
Vă rog să acceptați urarea noastră cordială ca, sub înțeleaptă
dumneavoastră conducere, națiunea română să prospere in conti
nuare și să își aducă contribuția la cauza păcii în lume. Vă dorim
multă sănătate și fericire.
Cu alese salutări,

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

DAISAKU IKEDA

Președintele Republicii Socialiste România

Președinte al Organizației japoneze
Soka Gakkai

îmi face o deosebită plăcere să vă transmit dumneavoastră, gu
vernului și poporului român cele mai calde felicitări și bune urări
cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră.
Guvernul și poporul Republicii Malawi mi se alătură pentru a
vă adresa dumneavoastră urări de multă sănătate și fericire per
sonală, precum și de pace și prosperitate pentru poporul român.
Fie ca relațiile frățești care există între țările noastre să se în
tărească și mai mult în continuare în interesul reciproc al po
poarelor noastre.

KAMUZU BANDA
Președintele

Republicii

Malawi
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Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul din Suriname mi se alătură în a vă trans
mite sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumnea
voastră.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de prosperitate pentru poporul român.

RAMSEWAK SHANKAR
Președintele

Republicii

Suriname
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Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură
pentru a vă adresa cele mai bune salutări și sincere urări cu pri
lejul Zilei naționale.
Vă doresc dumneavoastră fericire, iar poporului român prieten,
progrese tot mai mari.
Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, gu
vernului și poporului român sincere salutări și calde felicitări cu
ocazia Zilei naționale a țârii dumneavoastră din partea guvernu
lui și poporului Republicii Maldive, precum și a mea personal.
Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de multă sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate continue pen
tru națiunea dumneavoastră.

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele

Emiratelor Arabe

Unite

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă deosebitul
prilej de a vă transmite, in numele guvernului, al poporului Repu
blicii Trinidad Tobago și al meu personal, cele mai călduroase feli
citări dumneavoastră și guvernului Republicii Socialiste România.
Vă rog să primiți cele mai bune urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și de bunăstare pentru poporul Republicii So
cialiste România.

Secretar general al C.C. al Partidului
Popular Socialist din Mexic

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă transmit
dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste
România călduroase și sincere salutări în numele guvernului și
poporului Guyanei, precum și al meu personal.
fmi permit să folosesc acest prilej pentru a exprima speranța că
următorii ani ne vor oferi multe ocazii de a dezvolta cooperarea
și colaborarea continuă dintre cele două țări ale noastre, de a ac
ționa împreună pentru dezvoltarea națiunilor noastre, pentru pace
și securitate internațională.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de progres și prosperitate pentru poporul român.

HUGH DESMOND HOYTE

JORGE CRUICKSHANK GARCIA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
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Emirul Kuweitului

îmi face o deosebită plăcere să vă transmit dumneavoastră, gu
vernului și poporului român, precum și partidului său de guver'nămînt, salutul frățesc al Partidului Popular Socialist, al clasei mun
citoare și al poporului mexican, cu ocazia celei de-a 44-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.
Partidul nostru, care se călăuzește cu fermitate după principiile
materialismului dialectic și istoric, după teoriile fondatorului și
ideologului său, profesorul Vicente Lombardo Toledano, își exprimă
și cu această ocazie solidaritatea sa, fundamentată cu fermitate
pe principiile internaționalismului proletar, cu poporul român și
partidul său de avangardă și vă urează noi victorii în lupta pentru
pace și dezarmare și în construcția societății socialiste multilateral
dezvoltate.
Cu un salut frățesc,
Trăiască Mexicul !

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

JABER AL AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Secretar general al Partidului
Baas Arab Socialist din Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Dr. ing. ASSEM KANSOU

Israelului

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, îmi face
o deosebită plăcere să vă adresez iri numele Partidului Eaas Arab
Socialist din Liban și al meu personal cele mai calde felicitări îm
preună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate poporului român prieten.
Partidul Baas Arab Socialist din Liban urmărește .cu mare aten
ție și dă o apreciere deosebită realizărilor istorice obținute de că
tre poporul român în dezvoltarea social-economică a României so
cialiste, in mod deosebit în perioada de cînd dumneavoastră ați fost
ales în fruntea partidului și statului român.
Folosim această ocazie pentru a exprima satisfacția și aprecierea
noastră deosebite față de politica externă consecventă, constructivă
și realistă a Partidului Comunist Român și a României socialiste,
de pace și colaborare cu toate popoarele lumii, față de inițiativele
și acțiunile dumneavoastră pentru soluționarea marilor probleme
ce confruntă in prezent omenirea, pentru pace și dezarmare, pentru
reglementarea pe cale pașnică și democratică a conflictului din
Orientul Mijlociu, precum și a crizei din Liban.
Partidul Baas Arab Socialist din Liban dă o apreciere deosebită
relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate pe care le între
ține cu Partidul Comunist Român și își exprimă convingerea că
acestea se vor consolida și dezvolta în continuare, în interesul po
poarelor libanez și român, al cauzei păcii, progresului și colaborării
internaționale.
Vă adresăm încă o dată, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
sincerele noastre felicitări, urîndu-vă noi și importante succese în
realizarea obiectivelor de dezvoltare a Republicii Socialiste Româ
nia.

CHAIM HERZOG

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Liberia

Secretar general
al Partidului Socialist din Chile

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului. NICOLAE CEAUȘESCU

SAMUEL K. DOE

CLODOMIRO ALMEYDA
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Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

MAUNO KOIVISTO

Cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România, vă transmitem salutări prietenești și
urări de mari succese patriei dumneavoastră, în scopul bunăstării
poporului român.
Cu salutări,

Președintele Republicii Finlanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă
rog să primiți, domnule președinte, felicitările meie călduroase,
precum și urările mele cele mai bune de fericire pentru dumnea
voastră și pentru poporul român.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să vă transmit
felicitările mele cordiale și cele mai bune urări pentru sănătatea
și fericirea dumneavoastră personală, pentru creșterea bunăstării
și a prosperității României și a poporului român.

Cu ocazia aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră, gu
vernul șl poporul din Seychelles mi se alătură în a vă adresa dum
neavoastră, guvernului și poporului român sincere felicitări.
Cu cele mai înalte considerații,
z

NOOR M. HASSANALI

BHUMIBOL

FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Trinidad Tobago

Regele Thailandei

Președintele Republicii Seychelles

în vederea soluționării pașnice a conflictului

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
în cinstea marii sărbători naționale a poporului român — împli
nirea a 44 de ani de la declanșarea revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, in diferite țări continuă să
fie organizate, in aceste zile, manifestări omagiale. In cadrul unor con
ferințe de presă, expuneri, expoziții de carte și fotografii, al altor ac
țiuni cu caracter festiv sint evocate semnificația istorică a actului de
la 23 August 1944, realizările obținute de poporul român in anii con
strucției socialiste, cu deosebire in perioada de ample prefaceri revo
luționare deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist
Român.
CAIRO 25 (Agerpres). — La sediul Partidului Național Democrat
Egiptean a avut loc o
adunare
festivă. Au luat parte membri
ai parlamentului și ai <Consiliului
Consultativ Shura, reprezentanți
ai administrației centrale, ai Aso
ciației de prietenie Egipt — Româ
nia, oameni de afaceri, ziariști, un
numeros public. Luînd
cuvîntul,
Sayed Zaki, membru al Secreta
riatului general al P.N.D., pre
ședinte al Asociației, de prietenie
Egipt — România, a exprimat sa
tisfacția și bucuria cu care poporul
egiptean prieten participă la ' ani
versarea zilei de 23 August, admi
rația față de realizările României
pe multiple planuri, obținute în
special în perioada de cînd la con
ducerea
partidului
și
stătu-,
lui nostru se află președintele
Nicolae Ceaușescu. Referindu-se la
bunele relații egipteano-române,
vorbitorul a evidențiat rolul hotărîtor al convorbirilor la nivel înalt
pentru impulsionarea și dezvol
tarea raporturilor dintre cele două
țări și popoare.
La sediul P.N.D. a fost prezen
tată expoziția „Omagiu" dedicată
personalității proeminente și în
delungatei activități revoluționare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

BEIRUT 25 (Agerpres). — La
sediul ambasadei țării noastre din
Liban, cu concursul Centrului Cul
tural și de Informații al Partidului
Socialist Progresist din Liban, a
avut loc o manifestare consacrată
zilei noastre naționale, Au luat
parte personalități ale P.S.P., un
numeros public.
„Președintele Nicolae Ceaușescu
este considerat o personalitate po
litică remarcabilă, un mare prieten
al țârilor arabe" — a spus, în cu
vîntul său, Akram Chayeb, mem
bru al Biroului Politic al P.S.P.,
reprezentant personal al președin
telui P.S.P.. Walid Joumblatt.
în cadrul manifestării a fost pre
zentată o expoziție de carte socialpolitică în care, la Ioc de frunte,
au fost expuse operele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lucrări din activitatea științifică a tovarășei acainginer
Elena
demician doctor
Ceaușescu, precum și lucrări de re
ferință privind istoria
poporului
român și dezvoltarea patriei noas
tre. Participanții Ia manifestare au
vizitat expoziția de fotografii „Ima
gini din România socialistă".

RABAT 25 (Agerpres). — Cu pri- .
lejul zilei de 23 August, la Amba
sada României de la Rabat a avut loc o conferință de presă. Au
participat
funcționari
superiori
ai Ministerului Afacerilor Externe
și Cooperării Internaționale al
Marocului, reprezentanți ai condu
cerilor unor partide politice și or
ganizații profesionale, ziariști.
★

La siediul Ministerului Afaceri
lor Culturale al Marocului a avut
loc vernisajul unei expoziții de

carte social-politică, istorică și ar
tistică. Au participat personalități
ale vieții politice și social-culturale, șefi de misiuni diplomatice,
reprezentanți ai presei, un nume
ros public.
>

BEIJING 25 (Agerpres). — Sub
egida Academiei
de Artă a
R. P. Chineze, la Beijing a fost
deschisă o expoziție de cultură ro
mânească.
Au participat Li Sifan, președin
tele Academiei de Artă. Qiao
Tianjing, directorul Institutului de
muzică al Academiei, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
Asociației de prietenie a poporului
chinez cu străinătatea și Asocia
ției de prietenie China-România,
ai altor instituții centrale, ziariști.

HANOI 25 (Agerpres). — în orașul vietnamez Yon Bai a avut
loc un miting de prietenie. A fost
organizată, de asemenea, o expo
ziție documentară de fotografii,
înfâțișînd realizările poporului ro
mân în cei 44 de ani de la victoria
revoluției de eliberare socială și
națională^ antifascistă și antiimpe
rialistă. De asemenea, a fost pre
zentat filmul documentar „Româ
nia. tară în plină dezvoltare".
MADRID 25 (Agerpres). — La
Madrid au fost inaugurate expozi
ția „Omagiu", dedicată personali
tății și activității revoluționare a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
precum și un stand de carte ro
mânească.
Au participat personalități poli
tice, reprezentanți ai Ministerului
Spaniol al Afacerilor Externe, oa
meni de afaceri, ziariști, un nu
meros public.

OTTAWA 25 (Agerpres). — La
Ottawa a fost vernisată o expozi
ție de carte românească. La loc de
— ,‘fost
~~± expuse opere
cinste au
reprezentative din gîndirea politică și filozofică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Au fost pre
zentate, de asemenea, lucrări oglin
dind trecutul istoric de luptă și
realitățile social-politice și eco
nomice ale României contempora
ne. A fost prezentat filmul, docu
mentar „România — drepturi pen
tru toți și pentru fiecare".
Au participat reprezentanți ai
Ministerului de Externe și ai altor
organisme federale canadiene, oa
meni politici, de afaceri, de cul
tură și artă canadieni, ziariști.
STOCKHOLM 25 (Agerpres). —
La Stockholm a fost organizată,
sub auspiciile Asociației de priete
nie Suedia — România, o festivi
tate. Au fost prezentate filmul
documentar „Ritmuri românești-',
precum și expoziția documen
tară de fotografii „România tu
ristică 1988“. Au participat Sven
Oesterberg, secretar al Asociației
de prietenie Suedia — România,
alți membri ai conducerii asocia
ției, funcționari superiori ai parla-

O nouă rundă de negocieri între reprezentanții
Angolei, Cubei, R.S.A. și S.U.A.
BRAZZAVILLE 25 (Agerpres). —
La Palatul Congreselor din capitala
Republicii Congo, Brazzaville, au
început convorbirile din cadrul ce
lei de-a 5-a runde de negocieri
cvadripartite consacrate examinării
modalităților de soluționare a situa
ției din Africa de Sud-Vest. Parti
cipă reprezentanți ai guvernelor Angolei. Cubei. Republicii Sud-Africane și Statelor Unite. Principalul
. obiectiv al noii runde îl constituie
stabilirea detaliilor cu caracter mi
litar ale acordului realizat cu prile-

r

ÎN CAPITALA MALAYEZIEI
continuă lucrările Conferinței inter
naționale a
studenților privind
lupta tinerilor pentru asigurarea
păcii și securității în lume, la care
participă delegați din 20 de țări ale
Asiei, zonei Pacificului, precum și
de pe alte continente. Sint anali
zate căile și modalitățile de acțiune
comună pentru oprirea cursei înar
mărilor. eliminarea
inegalităților
social-economice și asigurarea unui
viitor de dezvoltare pașnică gene
rațiilor următoare.
PROTEST. Reprezentantul părții
R.P.D. Coreene în Comisia milita
ră de armistițiu din Coreea a re
mis. miercuri, șefului
delegației
părții S.U.A. în comisie o scrisoare,
în care se exprimă protestul față

l_

LUANDA 25 (Agerpres). — Luînd
cuvîntul la deschiderea lucrărilor
celei de-a patra sesiuni a Adunării
Poporului, președintele Angolei șl
președintele
M.P.L.A.,
Partidul
Muncii. Jose Eduardo dos Santos, a
declarat că pentru a supraveghea
procesul încetării acțiunilor milita
re și retragerii trupelor sud-africane a fost creată o comisie milita
ră mixtă oe-și desfășoară activita
tea in regiunile din apropierea gra
niței dintre Angola și Namibia.

oa

TIRANA 25 (Agerpres). — Am
basadorul României la Tirana a
organizat o întîlnire prietenească,
la care au participat Reis Malile,
ministrul afacerilor externe, Shane
Korbeci, ministrul comerțului ex
terior, prof. Aleks Buda, președin
tele Academiei de Științe a R.P.S.
Albania, Leandro Zoto, președin
tele Comitetului Executiv al Con
siliului Popular Tirana, Jorgo Melica, președintele Comitetului al
banez pentru relații culturale și de
prietenie cu străinătatea, alte per
soane oficiale.
Cu acest prilej, au fost eviden
țiate importanța actului de la
23 August 1944 pentru poporul ro
mân, contribuția României la vic
toria asupra Germaniei hitleriste,
evoluția ascendentă a relațiilor de
prietenie și
colaborare dintre
România și Albania.
MANILA 25 (Agerpres). — Am
basada țării noastre la Manila a
organizat o seară culturală româ
nească. Au participat reprezentanți
ai Departamentului afacerilor ex
terne. ai parlamentului, ai presei,
oameni de cultură și de afaceri. în
cuvîntul său. Oscar M. Orbos,
membru al parlamentului filipinez,
s-a referit la succesele României
sub
conducerea
președintelui
Nicolae Ceaușescu.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — în
cadrul manifestărilor, consacrate
marcării marii sărbători naționale
a poporului român, la Tel Aviv a
avut loc o adunare festivă. Au
participat Gedeon Patt, ministrul
științei și tehnologiei, Abba Eban,
președintele Comisiei pentru afacerile .externe și. securitate a
Parlamentului, deputata funcționari superiori în M.A.E., Itzhak
Korn, președintele Asociației de
prietenie Israel — ~
România, reprezentanți ai unor partide politice,
oameni de știință și cultură, oameni de afaceri, ziariști, un numeros public.
în orașul Ierusalim a fost or
ganizată, de asemenea, o seară a
prieteniei româno-israeliene, dedi
cată zilei de 23 August.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La
Chișinău a fost organizată o adunare festivă, în cadrul căreia s-au
subliniat însemnătatea evenimen
tului, contribuția României, alături
de Uniunea Sovietică și celelalte
țări ale coaliției antifasciste, la
zdrobirea rezistenței hitleriste. Au
fost relevate, de asemenea, reali
zările obținute de România în con-,
strucția societății socialiste, precum
și cursul ascendent al relațiilor româno-sovietice, în cadrul cărora un
rol determinant îl au întilnirile la
nivel înalt. Au participat Ivan Mo
rar, vicepreședinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al R.S.S. Mol
dovenești, Mihail Platon, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
alte persoane cu munci de răs
pundere pe linie de partid și de
stat, un numeros public.
în orașul Ujgorod. din R.S.S. Ucraineană a avut loc o adunare
festivă. La manifestare au partici
pat activiști ai comitetului regio
nal al P.C.U.S., ai consiliului oră
șenesc al deputaților populari, ai
unor organizații obștești, ziariști,
un numeros public.'

S.W.A.P.O. acceptă
încetarea focului
HARARE 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma. l-a informat pe secre
tarul general al O.N.U., Perez de
Cuellar, că gruparea sa acceptă înce
tarea focului în sudul Angolei și
nordul Namibiei. în conformitate cu
prevederile rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U.. anun
țată de Angola, Cuba și R.S.A. Nu
joma a precizat că aplicarea acestei
decizii depinde de respectarea înce
tării focului de către trupele sudafricane.

GEIMTIILE DE PRESA

de intensificarea activităților cu
caracter militar în Coreea de Sud,
precum și față de planurile ameri
cane de a desfășura. în perioada
imediat următoare, pe teritoriul
sud-coreean. ample exerciții mili
tare. In scrisoare se atrage aten
ția că asemenea acțiuni sînt con
trare acordului de armistițiu _ din
Coreea, reprezentînd, totodată, o
provocare la adresa poporului co
reean. a cărui dorință arzătoare
este reunificarea pașnică și independentă a patriei sale.

LA BUENOS AIRES continuă
lucrările celei de-a XII-a sesiuni
a Parlamentului
latino-american,
la care iau parte reprezentanți ai
forurilor
legislative din 17 tări.
Participanții dezbat o serie de probleme majore cu care sînt confruntate in prezent statele din
America Latină, în primul rînd
cele legate de situația lor econo
mică dificilă, agravată de povara
datoriei externe, ajunsă la 420 mi
liarde dolari.
CONGRES. într-un discurs radio
televizat, președintele Birmaniei,
Maung Maung. a anunțat desfășu
rarea. cu începere de la 12 septem
brie. a unui congres extraordinar
al Partidului Programul Socialist
Birman, al cărui lider este, trans
mit agențiile de presă. Congresul
va decide asupra sistemului politic

al țării. Pe de altă parte, agențiile
de presă informează că guvernul a
dispus încetarea legii marțiale aplicate în capitală și în zona Prome. ca urmare a demonstrațiilor
antiguvernamentale din ultima pe
rioadă.

SPRIJIN. Puternica centrală sin
dicală din Statele Unite A.F.L.—
C.I.O. a anunțat că va sprijini în
alegeri candidatul democrat Ja pre
ședinție. Michael Dukakis. în pre
zent, A.F.L.—C.I.O. are circa 15 mi
lioane de membri.
CONVORBIRI. Ramiz Alia, primsecretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Albania, l-a primit pe Hans
Stercken,
președintele
Comisiei
pentru afaceri externe a Bundestagului R.F. Germania, președinte
al Consiliului Uniunii Interparla
mentare. aflat în vizită la Tirana
— relatează agenția A.T.A. în
cursul convorbirii s-a 'efectuat un
schimb de păreri asupra posibilită
ților existente in vederea identifi
cării unor căi de colaborare în di
ferite domenii. Au fost examinate,
totodată, unele probleme ale situa
ției internaționale. Oaspetele vestgerman a conferit, de asemenea, cu
ministrul albanez al afacerilor ex
terne. Reis Malile.
CAMPANIE DE ALFABETIZA
RE. Președintele Republicii Ecua-

Tovarășului SAM NUJOMA

GENEVA; Convorbiri directe intre delegațiile
Irakului si Iranului
(

»

■

GENEVA 25 (Agerpres). — în pre
zenta secretarului general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, la Palatul
Națiunilor din Geneva au început
convorbirile directe dintre delegațiile
Irakului și Iranului, conduse de
vicepremierul și ministrul de exter
ne irakian. Tariq Aziz, și, respectiv,
de ministrul de externe iranian, Aii
Akbar Velayati.
Este prima întîlnire intre reprezentantii oficiali ai celor două tări
de la începerea ostilităților. în anul
1980.
Principalul punct pe agenda convorbirilor este traducerea în viață a
rezoluției 598 a Consiliului de Secu-

ritate al O.N.U.. care prevede re
glementarea pe cale pașnică a con
flictului dintre cele două țări.
Anterior, secretarul general al
O.N.U. a avut. întrevederi separate
cu miniștrii de externe ai Irakului
și Iranului.
La sosirea la Geneva. Tariq Aziz
a declarat că Irakul dorește o solu
ționare pașnică, stabilă si definitivă
a conflictului. La rîndul său. Aii
Akbar Velayati a relevat că Iranul
este gata să coopereze pentru a se
ajunge la o soluționare globală, jus
tă. onorabilă și durabilă a conflic
tului.

Necesitatea continuării dialogului greco-lurc
— relevată de purtătorul de cuvînt al guvernului de la Atena
ATENA 25 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu, și omologul său
turc,
Turgut Ozal, au efectuat un schimb
de mesaje, în cadrul căruia au re
afirmat necesitatea continuării dia
logului vizînd apropierea dintre cele
două țări, a anunțat purtătorul de
cuvînt al guvernului grec, Sotiris
Kostopoulos. El a relevat că pro
cesul inițiat la începutul anului in
localitatea elvețiană Davos, unde cei

' doi șefi de guvern au avut convor
biri, este in folosul ambelor state,
Totodată, purtătorul de cuvînt ă
informat
că ministrul de externe
Karolos Papoulias va efectua o vizită la Ankara la începutul lunii
septembrie, prilej cu care comite
tul politic comun, creat de cele două
țări, va examina noi măsuri dă îm
bunătățire a relațiilor dintre Gre
cia și Turcia. în același timp, la
Atena se va reuni comitetul eco
nomic comun.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din teritoriile ocupate de pe Malul vestic al Iorda
nului și Gaza • Opoziție iață de expulzarea palestinienilor
Greva generală a palestinienilor
din teritoriile ocupate de Pe Malul
vestic al Iordanului,
declanșată
miercuri, a continuat și joi. magazi
nele fiind închise în majoritatea lo
calităților. Cea mai mare parte a
muncitorilor palestinieni nu s-au
prezentat la lucru, in pofida măsu
rilor represive ale autorităților israeliene. Agențiile de presă relatea
ză’că în mai multe regiuni din Cis
iordania și Gaza, precum și în zone
le taberelor de refugiați palestinieni
au fost impuse din nou restricții de
circulație. Autoritățile de ocupație
au interzis activitatea a trei organi
zații palestiniene din Nablus. Qal
qilya și Tulkarm.
In timnul ciocnirilor dintre patru
lele militare israeliene și manifestanți. in ultimele 24 de ore cel puțin
18 palestinieni au fost răniți.
(Agerpres)
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres).
— Israelul continuă expulzarea pa
lestinienilor din teritoriile ocupate
în pofida protestelor internaționale,
a rezoluțiilor Consiliului de Secu-

ritate si a articolelor convențiilor de
la Geneva, se arată într-o scrisoare
adresată secretarului
general al
O.N.U. de cătr,e președintele interi
mar al Comitetului O.N.U. pentru
exercitarea drepturilor inalienabile
ale poporului palestinian. Oscar Oramas-Oliva. în scrisoare se arată că
pînă în prezent au fost expulzați 34
palestinieni și că se pregătește o ex
pulzare a altor 25. Totodată, secreta
rul general al O.N.U. este chemat să
întreprindă tot ce îi stă în putință
pentru protejarea populației palesti
niene in fața persecuțiilor..

WASHINGTON 25 (Agerpres). —
Statele Unite își reafirmă in termeni
energici opoziția lor față de expul
zările de palestinieni din teritoriile
ocupate — a declarat purtătorul de
cuvint al Departamentului de stat,
citat de agenția China Nouă. în ultima perioadă expulzările au devenit o normă. șl nu o excepție in cadrul actiunilor autorităților israeliene din Gaza și malul occidental al
Iordanului. — a adăugat purtătorul
de cuvînt.

Din diverse țări - noi critici la adresa legii
comerciale a S.U.A.
TOKIO 25 (Agerpres). — Primulministru al Japoniei. Noboru Take
shita. a exprimat regretul fată de
noua lege privind comerțul exterior
a Statelor Unite, semnată de președințele Reagan, E1 a afirmat, de
asemenea, că va examina îndeaproa
pe modul în care se aplică noua le
gislație și a exprimat speranța că
guvernul de la Washington va pune
capăt protecționismului comercial.
Agenția Kyodo, care transmite ști
rea. notează, pe de altă parte, că
noua lege americană a stirnit o ade
vărată „furtună" în cercurile de afa
ceri nipone.
BRUXELLES 25 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Bruxelles.
Willy de Clercq, membru al Comi
siei C.E.E., responsabil cu relațiile
comerciale externe, a apreciat că
noua lege a comerțului exterior ame
rican semnată de președintele Reagan
are un caracter protectionist și în
calcă o serie de norme ale comer
țului internațional. De Clercq a afir
mat. totodată, că noua legislație con
firmă tendința ce se manifestă în

"I
CONVORBIRI. Joi au avut loc la
Beijing convorbiri între premierul
Consiliului de Stat al R.P. Chineze,
Li Peng, și primul ministru al Ja
poniei. Noboru Takeshita. care a
început o vizită oficială în China.
Au fost examinate relațiile bilate
rale și au fost trecute în revistă
unele probleme internaționale.

PLENARA. La Lisabona s-au în
cheiat lucrările plenarei C.C.
al
Partidului
Comunist
Portughez
(P.C.P.), care a aprobat proiectul
noului program al P.C.P., modifi
cări în statutul partidului șl a exa
minat o serie de probleme legate
de pregătirile pentru Congresul al
XII-lea al P.C. Portughez, pro
gramat să se desfășoare în perioa
da 1—4 decembrie anul acesta —
modul de desemnare a delegaților
la congres și de examinare a do
cumentelor înscrise pe ordinea dț
zi a forumului comuniștilor portu
ghezi.

I

jul rundei precedente, desfășurate,
în perioada 2—5 august, la Geneva.

mentuilui, oameni da afaceri,
meni de artă.

din zona Golfului

dor, Rodrigo Borja, a aprobat un
program de punere în aplicare a
unei campanii de alfabetizare _ la
nivel național,- în așa fel incit, înțr-un termen de patru ani. nici un
ecuadorian să .nu mai fie neștiu
tor de carte. Potrivit calculelor es
timative, 600 000 de persoane vor
beneficia de acest program, care
nu cuprinde doar deprinderea scri
sului și cititului, ci presupune, tot
odată, instruirea și perfecționarea
cetățenilor din mediile rural și
urban.

LEGE ELECTORALA. Adunarea
Națională a Republicii Nicaragua a
aprobat noua lege electorală. Cele
217 articole ale legii reglementea
ză desfășurarea alegerilor prezi
dențiale, municipale, legislative,
pentru consiliile regionale și pen
tru Parlamentul centroamerican.
De asemenea, noua lege electora
lă acordă guvernului prerogativa
de a organiza alegeri „în orice mo
rn ent“.

[

ÎN CENTRUL COMERCIAL AL
LISABONEI a izbucnit, joi dimi
neață. un puternic incendiu. Pre
ședintele Republicii Portugheze,
Mario Soares, a apreciat că incen
diul — care a mistuit numeroase
edificii publice — poate fi conside
rat. prin amploarea daunelor, una
dintre cele mai mari catastrofe în
registrate în capitală după cutre
murul din 1755.
CUTREMUR. Știrile sosite din
capitala Nepalului aduc noi vești
despre urmările tragicului cutre
mur de pămint de 6,7 grade pe sca
ra Richter, urmat de ploi toren
țiale. care au provocat, potrivit da
telor deținute pînă în prezent de
autorități.' 652 de victime.

I

CU PRILEJUL „ZILEI NAMIBIEI"

S.U.A. de a se interpreta unilateral
regulile comerțului internațional si a
avertizat că la cea mai apropiată
reuniune a Consiliului Ministerial al
Pieței comune va atrage atenția asu
pra necesității unui răspuns adecvat
al C.E.E. la situația creată.

CARACAS 25 (Agerpres). — Se
cretarul executiv permanent al Sis
temului Economic Latino-American
(S.E.L.A.), Carlos Perez del Castillo,
a criticat noua lege privind comer
țul exterior al S.U.A., calificînd-o
ca fiind discriminatorie și protecționistă — informează agenția Efe.

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

în numele Partidului Comunist Român, al poporului român, precum ți
al meu personal, am plăcerea de a vă adresa cele mai calde salutări și
felicitări dumneavoastră, tuturor combatanților și militanților S.W.A.P.O.,
cu ocazia aniversării declanșării luptei poporului namibian, sub conducerea
Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pentru elibe
rarea de șub dominația colonială și înlăturarea ocupării ilegale de către re
gimul rasist din Africa de Sud, pentru dobîndirea independenței naționale
a Namibiei.
în spiritul relațiilor de prietenie și solidaritate militantă existente între
partidele și popoarele noastre, Partidul Comunist Român, Republica Socia
listă România și poporul român vor continua să sprijine lupta poporului na
mibian Împotriva dominației străine, pentru realizarea aspirațiilor sale de
libertate și independență națională, de pace și progres economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Independența
drept imprescriptibil
al poporului namibian
Astăzi, forțele democratice și pro
gresiste de pretutindeni marchează
„ZIUA NAMIBIEI”. Instituită printr-o rezoluție a Adupării Generale a
O.N.U. din decembrie 1973, această
zi este menită să evoce importantul
moment al declanșării luptei arma
te a poporului namibian sub condu
cerea Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) —
26 august 1966 — și, în același timp,
să mobilizeze opinia publică mon
dială pentru a determina procla
marea neîntîrziată a independenței
acestui teritoriu african acaparat
prin forță de către R.S.A. Namibia
este, după cum se știe, ultima mare
enclavă colonială
(suprafața —
824 292 kmp ; populația'— 1,5 mili
oane locuitori) de pe continentul
Africii și menținerea ei în stare de
înrobire constituie un flagrant ana
cronism al lumii contemporane, pen
tru a cărui lichidare se desfășoară
de multă vreme o susținută activi
tate la Națiunile Unite și in alte
foruri internaționale.
Anul acesta, sărbătorirea „Zilei
Namibiei" are loc în condiții cu to
tul diferite față de trecut. Pentru
prima oară de la adoptarea Rezolu
ției 435 din 1978 a Consiliului de
Securitate cu privire la independen
ța Namibiei, problema namibiană a
ieșit din cadrul discuțiilor sterile,
cantonată datorită autorităților de
la Pretoria, și a intrat pe un făgaș
nou, care deschide perspectiva în
făptuirii aspirațiilor de libertate ale
mult încercatului popor namibian.
Niciodată, remarcă observatorii poli
tici, problema Namibiei n-a fost mai
aproape de o reglementare politică
așa cum este in prezent. Această
apreciere este determinată de pro
gresele înregistrate în cadrul con
vorbirilor cvadripartite dintre re
prezentanții Angolei, Cubei, R.S.A.
și S.U.A., care au stabilit în cadrul
recentei lor întîlniri de la Geneva
(2—5 august) data de 1 noiembrie
ca moment al trecerii la aplicarea
Rezoluției 435. Decizia respectivă a
fost salutată cu satisfacție de po
porul namibian. într-o declarație
dată publicității imediat, S.W.A.P.O.
a făcut cunoscut că își va înceta
acțiunile militare cu începere de la
1 septembrie, dacă R.S.A. va res
pecta acordul de încetare a focului.
Se dovedește astfel că problemele
existente în diferite părți ale lumii,
oricit de spinoase, își pot găsi regle
mentări negociate, că, pînă la urmă,
dreptul popoarelor la dezvoltare de
sine stătătoare își află deplină afir
mare.
Desigur, aceste evoluții reprezintă
Importanți pași pe calea lichidării
conflictului din Africa australă și a
reglementării problemei namibiene.
Ele se bucură d.e sprijinul opiniei
publice din țara noastră, al tuturor
forțelor iubitoare de pace.
în spiritul politicii sale consecven
te de solidaritate cu toate popoarele
care luptă pentru dreptul lor de a
se dezvolta de sine stătător. Româ
nia socialisă a fost și este alături de
poporul namibian, acordî.ndu-i un
permanent sprijin politic, diplomatic,

moral și material. Solidaritatea din
tre poporul român și poporul nami
bian, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Organizația Poporului din
Africa de Sud-Vest și-a găsit
concludente
expresii
cu
ocazia
întîlnirilor
pe
care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu le-a avut, pe
pămint african și la București,
cu
Sam
■' ’
Nujoma,
președintele
S.W.A.P.O., și în cursul cărora
_____
secretarul general al partidului nos
tru a exprimat de fiecare dată hotărîrea României socialiste de a acor
da întregul sprijin poporului nami
bian pentru victoria cauzei sale
drepte. Țara noastră a fost, de ase
menea. primul stat care a încheiat
un
document
internațional
cu
S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat o
însemnată contribuție la recunoaș
terea și afirmarea acestei organizații
pe plan mondial.
Desigur, drumul spre independența
Namibiei este încă presărat cu un
șir de obstacole. Acestea se datorea
ză, ca și în trecut, autorităților de
la Pretoria, care, în ciuda înțelege
rilor realizate la convorbirile cvadri
partite, întrețin în Namibia o stare
de permanentă tensiune prin conso
lidarea efectivelor militare sud-africane, prin arestarea unor lideri ai
S.W.A.P.O. și i împingerea aparatului
administrativ local la noi manevre
ostile intereselor poporului namibian.
Potrivit ultimelor știri, guvernul ma
rionetă de Ia Windhoeck a primit
indicația de la președintele R.S.A.
de a se constitui într-un front co
mun anti-S.W.A.P.O., în vederea vii
toarelor alegeri din Namibia. Aceste
acțiuni, condamnate de opinia publi
că mondială, constituie tot atitea în
cercări de a scinda poporul namibian
și a împiedica accesul la conducere
al reprezentantului său legitim,
S.W.A.P.O. Ele au primit și primesc
o ripostă categorică din partea for
țelor patriotice. Intr-un mesaj adre
sat la 15 august poporului namibian,
președintele acestei organizații, Sam
Nujoma, declara : „S.W.A.P.O. chea
mă pe toți patrioții din Namibia
să-și mențină Unitatea, să-și păstre
ze trează vigilența împotriva provo
cărilor dușmanului și să acționeze
pentru o adevărată și imediată inde
pendență a Namibiei pe baza Rezo
luției 435 a Consiliului de Secu
ritate". El a cerut luptătorilor Ar
matei populare de eliberare, milltanților și activiștilor S.W.A.P.O. s‘â
păstreze disciplina și să organizeze
masele de pe cuprinsul teritoriului
pentru a fi gata în vederea ale
gerilor.
în asemenea împrejurări, „Ziua
Namibiei" constituie pentru opinia
publică din țara noastră, alături de
opinia publică înaintată de pretutin
deni. prilejul de a-și exprima con
vingerea că în,prezent, mai mult ca
oricind. nimic nu va putea împiedica
împlinirea aspirațiilor vitale ale poporului namibian, că nu este departe
ziua cind pe cuprinsul Africii de
sud-vest va flutura steagul liber
tății.

Nicolae N. LUPU

DIN ACTUALITATEA POLITICA)

Reacții de respingere în lanț
fată de bazele militare străine
Aceleași cauze produc aceleași
efecte : acest principiu simplu și atît
de ușor de verificat și-a găsit în
zilele din urmă noi confirmări în
practica vieții internaționale, și anume în cazul
bazelor
militare
străine. La începutul anului în curs
era anunțată, cu sentimente con
tradictorii („satisfacție", la Madrid,
„regrete", la Washington), știrea
acordului hispano-american — inter
venit la capătul unor îndelungate
pertractări — privind desființarea
bazei aeriene de la Torrejon, situată
în flancul de apus al N.A.T.O., de
unde urmează să se retragă un im
portant grup de avioane supersonice
ale S.U.A., capabile să transporte și
încărcături nucleare. închiderea acestei baze a constituit una din prin
cipalele revendicări ale mișcării pa
cifiste din peninsula iberică și, în
același timp, unul
din obiectivele
prioritare ale guvernului spaniol. Și
motivele sint lesne de înțeles, dacă
se țjne seama de marea apropiere,
mai puțin de 20 de kilometri, a res
pectivei baze față de capitala țării.
Madrid, cu toate riscurile inerente
puțind decurge de aci.
Acum povestea se repetă în flancui opus, cel de răsărit, al alianței
nord-atlantice : de data aceasta este
vorba de baza militară americană de
la Hellinikon, din imediata vecină
tate a capitalei Greciei, Atena (în
fapt, distanța este, comparativ, și
mai mică — 15 kilometri). Numai că
„scenariul" prezintă o mică diferen
ță. Se știe că acordul care guvernea
ză statutul celor patru baze ameri
cane din Grecia expiră la sfîrșitul
acestui an, el fiind denunțat, încă de
luna trecută, de partea grecească. Or,
în fața încetinelii exasperante cu \
care se desfășoară negocierile — re
cent s-a încheiat, fără vreun rezul
tat concret, cea de-a opta rundă —
privind viitorul
statut al acestor
baze, guvernul grec, într-un gest
care evocă legenda tăierii nodului

gordian, născută pe aceste me
leaguri, a anunțat unilateral decizia
de a închide baza de la Hellinikon,
exact din aceleași motive care au
determinat autoritățile spaniole să
insiste cu atîta hotărîre asupra li
chidării bazei de la Torrejdn.
Paralela nu se oprește însă aci,
pentru că, în timp ce opinia publică
elenă a salutat cu bucurie această
hotărîre, Departamentul de stat al
S.U.A. nu și-a ascuns „surprinderea"
față de întorsătura pe care au
luat-o lucrurile. Concomitent, ca din
„întîmplare", au fost puse în circu
lație zvonuri despre o posibilă mu
tare a bazei de la Hellinikon, ceva
mai la sud, în insula Creta. Replica
nu s-a lăsat așteptată, purtătorul de
cuvînt al guvernului grec dezmin
țind „în modul cel mai categoric"
posibilitatea unei asemenea acțiuni.
Rămîne sub semnul întrebării soarta
celorlalte trei baze : la începutul lu
nii septembrie se va deschide cea
de-a noua rundă a negocierilor
eleno-americane, guvernul de la Ate
na reafirmînd că, dacă se va ajunge
la o înțelegere acceptabilă din punc
tul de vedere al intereselor naționale
ale Greciei, atunci această înțelegere
va fi supusă unui referendum național.
Idee între timp îmbrățișată și în
Spania, unde s-a constituit un Comitet național, avînd ca scop organizarea unui referendum în problema
desființării tuturor bazelor militare
străine.
Departe de a se opri însă la gra
nițele Europei, iată că ideea refe
rendumului național își face apari
ția — deloc întîmplător 1 — într-o
altă zonă a globului, aflată la mii
de kilometri depărtare, și anume în
Filipine, țară unde de asemenea se
face simțită din plin prezența mili
tară străină. într-adevăr, aci se află
baza aeriană de la Clark Field și mai
ales baza navală de Ia Subic Bay,
cea mai mare bază militară ameri-

cană din afara teritoriului național.
Și din nou situația se repetă. Și in
acest caz sînt în curs de desfășurare
negocieri pentru revizuirea acordu
lui bilateral, care expiră în 1991, pri
vind statutul acestor baze străine.
Mai e nevoie de adăugat că, drept
urmare a dificultăților substanțiale
ivite pe parcurs, negocierile au fost
suspendate ? Un lucru absolut previ
zibil, avînd în vedere precedentele
din Grecia și Spania !
Divergențele existente se referă la
compensațiile financiare în schimbul
dreptului de utilizare a acestor baze,
și ele sînt pe cit se poate de serioa
se. Filipinele consideră că suma
respectivă nu poate fi mai mică de
1,2 miliarde dolari, în timp ce S.U.A.
oferă 540 milioane de dolari. Dar,
dincolo de acest litigiu, care este
departe de a fi tranșat, președintele
Corazon Aquino s-a pronunțat — în
cazul cînd se va ajunge, totuși, la
un acord — pentru a se supune pre
vederile acestuia unui referendum
național. Cu condiția însă ca acordul
să fie în prealabil ratificat de Se
natul filipinez. Or, în Senat se con
turează un puternic curent ostil pre
zenței militare străine.
...Indiferent de zonele geografice,
aceleași cauze produc, cum se vede,
aceleași efecte. Puncte de sprijin ale
politicii de forță, nuclee ale încor
dării. centre de propagare a animo
zităților și neîncrederii, de înveninare a relațiilor interstatale, bazele
militare străine întimpină rezisten
ța crescîndă a opiniei publice de
pretutindeni. Desființarea lor s-ar
înscrie, fără îndoială, în sensul ce
rințelor noului mod de gîndire în
viața politică internațională. Și cu
siguranță, în virtutea principiului
amintit mai sus, reacția ar fi peste
tot aceeași : de îndreptățită ușurare
și satisfacție.

Romulus CAPLESCU
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