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IN SPIRITUL ORIENTĂRILOR FORMULATE

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCA PENTRU REALIZAREA 
INTEGRALA A SARCINILOR ECONOMICE PE ÎNTREGUL AN

PINA LA CONGRESUL AL XIV-1EA AL PARTIDULUI
Sînt vil în Inimile si conștiința 

oamenilor muncii din patria noastră 
entuziasmul și înflăcărarea patriotică 
ce au caracterizat manifestările care 
au avut loc in Capitală și în reședin
țele de județ pentru aniversarea zilei 
de 23 August, prilej cu care întregul 
popor. într-o strînsă unitate in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a omagiat actul 
istoric care a marcat deschiderea căii 
făuririi societății socialiste pe pămîn- 
tul României. La măreața sărbătoare, 
colectivele muncitorești din întreaga 
tară au tinut să raporteze remarca
bile succese obținute in mobilizatoa
rea întrecere socialistă consacrată în
deplinirii planului, a programelor de 
dezvoltare economico-spcială. fapte 
de muncă rodnică, spre gloria si 
prosperitatea patriei socialiste.

Toate aceste realizări sint temeiuri 
pentru continuarea întrecerii socia
liste. pentru amplificarea ritmului de 
producție și intensificarea activității 
creatoare consacrate ridicării nive
lului tehnic si calitativ al produselor, 
sporirii eficientei economice — co
respunzător etapei de dezvoltare in
tensivă pe care o parcurgem, astfel 
incit la Congresul al XIV-lea fiecare

BUCUREȘTI : Producții 
suplimentare 

cu consumuri reduse
Oamenii muncii din Capitală 

actionînd în lumina sarcinilor 
si indicațiilor trasate de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în
registrează în aceste zile rit
muri înalte de lucru, care se re
flectă în creșterea substanțială 
a producției fizice. îndeosebi în 
ramuri purtătoare de progres 
tehnic. Ca urmare a eforturilor 
statornice ale tuturor colective
lor de oameni ai muncii din in
dustria Capitalei. în perioada 
care a trecut din acest an s-a 
realizat o producție suplimen
tară în valoare de 2 miliarde 
lei. concretizată în locomotive, 
utilai tehnologic, pompe, echi
pamente electronice de automa
tizare. produse de mecanică fi
nă si optică, aparatură de con
trol nedistructiv cu lasere și 
ultrasunete s.a.

Semnificativ este faptul că 
toate aceste succese au fost ob
ținute ca urmare a înfăptuirii 
măsurilor cuprinse în progra
mele de modernizare, a aplică
rii în producție a unor tehnolo
gii noi de inaltă productivitate. 
Demn de subliniat este faptul 
că, concomitent cu îndeplinirea 
și depășirea planului, la nivelul 
Capitalei s-au economisit 22 900 
tone metal. 24 800 tone combus
tibil conventional. 23 567 MWh 
energie electrică.

Întreprindere, fiecare colectiv să 
poată raporta îndeplinirea integrală 
a planului pe acest an. Pentru aceas
ta esențial este ca pretutindeni 
munca să fie temeinic organizată, 
aplicîndu-se neabătut măsurile de 
modernizare stabilite, manifestîn- 
du-se răspundere, ordine si disciplină 
la fiecare loc de muncă, pentru rea
lizarea riguroasă, zi de zi. a sarci
nilor concrete de producție. Cu deo
sebire. importante îndatoriri revin 
sectoarelor primare — industriei ex
tractive și energetice —. de activi
tatea cărora depinde hotărîtor mersul 
producției în industria prelucrătoare, 
în întregul lanț al producției din 
economia națională.

Cerință cu atît mai importantă cu 
cit. asa cum a subliniat secretarul 
general al partidului si după cum 
s-a relevat în recentele ședințe ale 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. în perioada care a trecut 
din acest an. deși s-au înregistrat 
ritmuri de creștere superioare celor 
din perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, totuși într-o serie de sec
toare realizările nu se situează la 
nivelul cerințelor și posibilităților 
existente. Și. așa cum s-a precizat, 
unele probleme care au apărut au 
drept cauze lipsurile existente în or
ganizarea si desfășurarea producției, 
in asigurarea condițiilor necesare în
deplinirii ritmice a tuturor prevede
rilor de plan.

In esență, atît rezultatele bune ob
ținute. cît si unele neajunsuri care 
s-au făcut resimțite în anumite sec
toare pun în evidentă cerința clar 
formulată în repetate rînduri de se
cretarul general al partidului cu pri

vire la respectarea fermă a discipli
nei de plan și contractuale, sub toate 
aspectele, în toate privințele. Aceasta 
presupune, pe de o parte, organiza
rea exemplară și urmărirea perma
nentă a modului cum se desfășoară 
activitatea, cum se îndeplinește pla
nul si. pe de altă parte. întărirea 
răspunderii fată de respectarea nor
melor si normativelor de plan, a re
gulilor de conduită prevăzute în le
gile tării.

In context, un aspect important 
care se cuvine adus în discuție se 
referă la funcționarea riguroasă a 
mecanismului relațiilor economico 
dintre întreprinderi. Nu trebuie fă
cute prea multe demonstrații pentru 
înțelegerea de către fiecare colectiv 
de oameni ai muncii a adevărului 
elementar că în condițiile unei eco
nomii planificate, cum este a noastră, 
rezultatele muncii sale au o impor
tantă bine determinată în întregul 
angrenaj complex al cooperării între 
întreprinderi. Cu deosebire produsele 
realizate în sectoarele primare, mai 
ales în extracția de materii prime și 
resurse energetice, dar si în lanțul 
industriei orizontale, trebuie asigu
rate la timp, conform prevederilor 
planului și ale contractelor economice. 
Este limpede că lipsa unei anumite 
materii prime sau a unui reper la 
data stabilită prin plan produce con
secințe care se amplifică în lanț 
asupra utilizării capacităților de pro
ducție din mai multe unităti econo
mice. asupra realizării nu numai a 
indicatorilor fizici, ci și a celor ya- 
lorici, de eficientă economică.

Iar prevederile de plan la fiecare 
sortiment, atît în privința producerii.

cît si a respectării destinației stabi
lite. sînt lege. Este cunoscut faptul 
că în reglementările normative in 
vigoare se prevede că producția fi
zică a fiecăreț întreprinderi se con
sideră că a fost îndeplinită numai 
dacă au fost realizate toate sorti
mentele, in cantitățile și la termenele 
prevăzute in plan și în contractele 
economice. De asemenea, în Legea 
privind încheierea și executarea Con
tractelor economice este înscrisă 
obligația unităților socialiste de a 
executa efectiv contractele econo
mice. cu respectarea întocmai a pro
ducției fizice, a cantităților, calității, 
sortimentelor, termenelor si a celor
lalte obligații asumate, dind priori
tate executării produselor destinate 
exportului. Așadar, se poate spune 
cu deplin temei că. dincolo de aspec
tele juridice. întrucît angajează răs
punderea colectivelor muncitorești în 
angrenajul relațiilor reciproce dintre 
unitățile economice, fiecare contract 
economic impune și rigorî care țin 
de etica relațiilor dintre întreprin
deri. Prin urmare, unitățile socialiste 
sint obligate să-și exercite drepturile 
și să-și îndeplinească obligațiile cu 
bună credință și să ia toate măsurile 
corespunzătoare posibilităților de 
care dispun pentru evitarea oricăror 
pagube. Acest principiu inclus 
ad-litteram în lege obligă unitățile 
economice la o atitudine de colabo
rare. de întrajutorare care, dincolo 
de interesele proprii, să tină seama 
de interesele majore ale economiei.

Planul și contractul sînt instru
mente de bază ale mecanismului eco
nomic. ale reglementărilor normative
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întreprinderea „Automatica" din Capitalâ. Aspect din secția montaj general Foto : S. Cristian

Lucrările agricole - efectuate la timp, 
cu grijă pentru calitate!

Oamenii muncii din agricultură au Încheiat 
strîngerea recoltei de cereale și alte culturi de 
vară, raportind obținerea de producții mari. 
Dar lucrările de sezon din agricultură trebuie 
să continue cu intensitate șl cu aceeași răspun
dere pentru calitate. Important este ca acum 
organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole să 
acționeze energic în vederea organizării temei
nice a muncii și rezolvării operative a proble
melor de care depinde efectuarea tuturor lu
crărilor agricole de sezon. Din prioritățile a- 
cestor zile amintim :

RECOLTAREA FLORII-SOARELUI. Ca ur
mare a temperaturilor ridicate din ultima pe
rioadă. floarea-soarelui s-a copt pe mari su
prafețe, ceea ce impune grăbirea lucrărilor de 
recoltare. Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii rezultă că, pină in seara zilei de 
25 august, recolta a fost strinsă de pe 43 la 
sută din suprafața cultivată. Așa cum s-a anun
țat, unitățile agricole din sectorul agricol Ilfov 
au Încheiat această lucrare obțlnind o produc
ție medie de 5 317 kg la hectar. Recoltarea flo- 
rii-soarelui este avansată și in județele Călă
rași, Giurgiu și Teleorman. In alte județe su
prafețele de pe care s-a strîns recolta sînt cu 
mult sub posibilități, ceea ce impune măsuri 
energioe în vederea organizării temeinice a 
muncii la recoltare, transport și depozitare. Ex
periența celorlalți ani a demonstrat că recol
tarea in termen scurt a acestei culturi este de 
natură să preîntîmplne pierderile prin scutu
rare. Important este ca in fiecare unitate 
agricolă care cultivă floarea-soarelui să fie 
Identificate parcelele pe care semințele au 
ajuns la maturitate și să fie organizată strin- 
gerea lor cu prioritate. Producția este bună, 
dar nu trebuie admisă nici o pierdere la recol
tare. De aceea, concomitent cu măsurile de or
din tehnic menite să asigure buna funcționare 
a combinelor, trebuie organizate echipe care să 
adune toate capitalele rămase pe jos.

STRÎNGEREA ȘI PRELUCRAREA SFECLEI 
De ZAHAR. In mai multe județe a început 
recoltarea sfeclei de zahăr. Pentru asigurarea 
în mod ritmic a materiei prime necesare fabri
cilor se impune respectarea graficelor de re
coltare întocmite între unitățile cultivatoare și 
întreprinderile prelucrătoare, grafice aprobate 
de consiliile județene de industrie alimentară 
și direcțiile generale agricole. De asemenea, 
in scopul realizării unui procent superior de 
extracție a zahărului, trebuie ca întreaga can
titate de sfeclă recoltată în cursul unei zile să 
fie transportată direct la fabrici, să nu fie lă
sată mai mult de 24 de ore în cîmp, iar prelu
crarea acesteia să se facă imediat, să nu existe 
în depozite sfeclă mai veche de 48 de ore.

LEGUMELE ȘI FRUCTELE — LIVRATE PO
TRIVIT GRAFICELOR. La majoritatea specii
lor legumicole și pomicole s-au obținut recol
te bune, asigurîndu-se astfel o aprovizionare 
ritmică a populației cu legume și fructe. In 
această perioadă sînt necesare cantităti mai 
mari de produse, atît pentru piață, cit și pen
tru fabricile de conserve. De altfel. între uni
tățile de producție și cele de valorificare au 
fost întocmite grafice de livrare privind can
titățile care urmează să fie asigurate zilnic și 
săptămînal. Important este ca in unitățile pro
ducătoare să se repartizeze numărul necesar 
de oameni la culesul legumelor și fructelor, iar 
întreprinderile de valorificare să asigure mij
loace de transport, pentru ca produsele respec
tive să ajungă imediat și direct la piață sau 
la fabricile prelucrătoare.

cantitati cît mai mari de furaje 
PENTRU ZOOTEHNIE. îndeplinirea in totali
tate a prevederilor din programele de dezvol
tare a zootehniei, atit în ce privește realizarea 
efectivelor planificate, cit și de creștere a pro
ducției de lapte și carne, presupune asigurarea 
unor cantităti îndestulătoare de turaje. con
comitent cu pregătirea condițiilor necesare în 
vederea bunei lernări a animalelor. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină

la 24 august, din programul stabilit pentru pe
rioada mai—august au fost depozitate 71 la sută 
din cantitățile prevăzute de fîn, 57 la sută din 
cele de suculente și 81 la sută grosiere. Este ne
cesar ca, peste tot, să fie luate măsuri energice 
în vederea strîngerii și conservării corespunză
toare a tuturor surselor de furaje : iarba de pe 
marginea șanțurilor, resturile din grădinile de 
legume, otava și. bineînțeles, paiele, care tre
buie strînse în totalitate. Concomitent. în toa
te fermele de animale trebuie grăbite lucră
rile de reparare a adăposturilor și de asigura
re a apei, asigurîndu-se astfel condiții bune 
pentru iernarea animalelor.

PREGĂTIRI TEMEINICE PENTRU ÎNSA- 
MÎNTARI. Pentru consolidarea rezultatelor 
bune din acest an în ce privește creșterea ran
damentului la hectar și realizarea obiective
lor stabilite pentru anul viitor — obținerea a 
peste 8 000 kg orz și 9 000 kg grîu la hectar — 
se impune, așa cum a indicat conducerea parti
dului. să se treacă de îndată la efectuarea în 
cele mai bune condiții a lucrărilor necesare. 
Prima și cea mai importantă dintre acestea 
o constituie arătura pentru însămîntări. care 
trebuie grăbită peste tot. respectîndu-se cu 
strictele normele de calitate prevăzute în teh
nologii. De asemenea, se impun a fi luate mă
suri în vederea grăbirii lucrărilor1 de condițio
nare a semințelor de grîu, orz și orzoaică, a 
efectuării probelor de laborator, astfel in
cit să existe garanția că de ia semănat vor fl 
realizate densitățile prevăzute.

Prin orientările și sarcinile subliniate de 
secretarul general al partidului la recenta 
plenară lărgită a Consiliului Național al Agri
culturii. oamenii muncii din agricultură au con
turate obiective precise, mobilizatoare pentru 
activitatea pe care trebuie să o desfășoare în 
aceste zile. Răspunzînd prin fapte acestor 
îndemnuri, cooperatorii, mecanizatorii, specia
liștii din agricultură au datoria să efectueze 
cu cea mai mare răspundere și exigență toa
te lucrările de sezon.

MARELUI EROU AL ROMÂNIEI SOCIALISTE, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

-DEVOTAMENTUL, DRAGOSTEA Șl RECUNOȘTINȚA 
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Tot ceea ce am realizat demonstrează cu puterea faptelor, a 
realităților justețea politicii partidului nostru comunist, care și-a 
îndeplinit și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a con
duce întreaga națiune pe calea făuririi celei mai drepte orînduiri 
din lume, a fericirii, bunăstării, a independenței și suveranității de
pline !

NICOLAE CEAUȘESCU
Transformarea revoluționară a 

societății, edificarea orînduirii noi, 
socialiste, proces de uriașă însem
nătate în dezvoltarea istorică a 
omenirii pe calea progresului, a 
fost și este posibilă — o demon
strează întreaga experiență de pînă 
acum — numai în condițiile crește
rii continue a rolului conducător al 
partidului clasei muncitoare, parti
dul comunist, în desfășurarea aces
tei opere gigantice, ca o cerință 
obiectivă, ca o legitate universal- 
valabilă. Este una din ideile fun
damentale, care jalonează întreaga 
activitate a partidului nostru, pusă 
în evidență de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la Adunarea solemnă cu 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, strălucită sinteză a mărețelor 
victorii obținute de poporul român 
în această perioadă ca rezultat 
direct și nemijlocit al conducerii de 
către partid, care s-a identificat și 
se identifică cu idealurile supreme 
ale întregii națiuni.

în concepția partidului nostru, ă 
secretarului său general, de întări
rea permanentă a acestui rol, în
țeles nu în sensul de a pune parti
dul deasupra societății, ci de a-1 
lega strîns de întregul popor, de a-i 
servi interesele vitale, depinde, în 
mod hotăritor, traducerea în viață 
a ansamblului celorlalte legități și 
principii fundamentale ale socia
lismului, totul fiind subsumat unuia 
și aceluiași scop — bunăstarea și fe
ricirea poporului, creșterea neîn
treruptă a nivelului său de trai șl 
civilizație.

întruchipînd idealurile cele mal 
scumpe ale maselor largi populare, 
partidul comunist s-a născut ca 
partid revoluționar, care și-a asu
mat misiunea istorică de a înlătura 
vechea orînduire, de a crea o so
cietate nouă, a dreptății și a echi
tății, din care să dispară pentru 
totdeauna exploatarea, asuprirea și 
umilințele, în care să se descătușeze 
energiile și să se afirme plenar 
geniul creator al poporului, o socie
tate a posibilităților egale și a bună
stării pentru toți — și nu există 
îndatorire mai inaltă pentru partidul 
comunist, după cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, decît

aceea de a asigura transpunerea in 
viață a acestor idealuri supreme.

Practica istorică, realitățile social- 
economice ale lumii contemporane 
atestă cu putere realizările de seamă 
dobîndite, sub conducerea partidului 
comunist, de țările care au pășit pe 
calea noii orînduiri, confirmînd, în 
mod strălucit, superioritatea socia
lismului ca cea mai dreaptă formă 
de organizare a societății, singura 
în măsură să asigure soluționarea, 
într-un mod nou, a problemelor 
vitale ale popoarelor, dezvoltarea 
lor liberă, progresul întregii ome
niri. Deși, după cum bine este știut, 
țările socialiste au pornit, în marea 
lor majoritate, de la un nivel scăzut 
de dezvoltare și au avut de învins 
mari dificultăți, ele au înfăptuit, 
prin forțe proprii, prefaceri esen
țiale, au obținut izbînzi de seamă 
în dezvoltarea forțelor de produc
ție, în transformarea radicală a 
structurilor economice, sociale și po
litice. în înflorirea științei, învăță- 
mîntului și culturii, în ridicarea ni
velului de trai al popoarelor.

Succesele remarcabile ale țării 
noastre, care s-a transformat, în 
anii construcției socialiste, dintr-o 
tară slab dezvoltată într-o țară in- 
dustrial-agrară în plină dezvoltare, 
se înscriu ca o mărturie grăitoare 
în acest sens. „Putem spune cu 
toată tăria, declara tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la adu
narea solemnă, că numai și numai 
în condițiile socialismului au fost 
posibile marile realizări, că numai 
și numai socialismul a lichidat îna
poierea din trecut și a asigurat ri
dicarea, într-o perioadă scurtă, a 
României la un înalt nivel de dez
voltare economică și socială".

înfăptuirile țării noastre, înfăp
tuirile celorlalte țări socialiste nu 
ar fi fost de conceput fără afirma
rea rolului conducător în viața în
tregii societăți al partidelor comu
niste și muncitorești, care, după cu
cerirea puterii, au desfășurat o 
uriașă activitate politică și organi
zatorică în concentrarea eforturilor 
întregului popor, devenit stăpîn pe 
propria soartă, în mobilizarea și 
punerea în valoare a potențialită- 
ților sale creatoare, în elaborarea 
strategiei și tacticii Îndreptate spre 
lichidarea urmărilor vechii orîn
duiri și construirea celei noi, prin

aplicarea legităților generale ale so
cialismului la condițiile particulara 
din fiecare țară.

Desigur, în edificarea orîn- 
duirii socialiste, care, din punct de 
vedere istoric, este încă tînără, s-au 
manifestat și o serie de neajunsuri 
și lipsuri, s-au comis, cîteodată, și 
greșeli. Așa cum au dovedit expe
riența, viața însăși, făurirea noii o- 
rînduiri nu este un drum neted, un 
marș triumfal, ci un proces com
plex, în desfășurarea căruia apar 
— și trebuie depășite — nu pu
ține greutăți șl obstacole, se cer so
luționate diferite contradicții. Dar, 
în pofida oricăror lipsuri, s-a dove
dit că, prin înfăptuirea consecventă 
în practică a principiilor șl legită
ților generale ale socialismului ști
ințific, problemele ivite au putut fi 
rezolvate, confirmîndu-se, astfel, 
fără putință de tăgadă, superiorita
tea căii socialiste de dezvoltare a 
societății omenești, justețea concep
ției revoluționare de transformare 
a lumii. Și tot experiența a demon
strat că acolo unde s-au făcut de- 
rogărț de la aceste principii și le
gități s-au înregistrat, inevitabil, 
rămînesci în urmă, soluționarea pro
blemelor a întîrziat, neajunsurile 
au persistat.

Din însăși experiența dobindită 
în edificarea noii orînduiri, din ana
liza aprofundată «a evoluțiilor ce au 
caracterizat acest proces oomplex 
decurge, în mod logic, necesitatea 
perfecționării continue a activității 
economico-sociale,. a înnoirii forme
lor de organizare în toate dome
niile, inclusiv în ce privește meto
dele de conducere a societății.

Partidul nostru a înțeles pe de
plin această necesitate. încă de la 
Congresul al IX-lea, cu aproape 
25 de ani în urmă, cînd, sub im
pulsul suflului nou. revoluționar, pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a imprimat în toate compartimen
tele vieții social-politice, s-a proce
dat la o analiză critică în ce pri
vește căile de dezvoltare, de reali
zare a socialismului. O asemenea 
analiză a dezvăluit că, în anumita 
etape, s-au comis și greșeli, s-au 
înregistrat minusuri și lipsuri, dar, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea

(Continuare in pag. a IV-a)
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S-a investit enorm pentru ca tot mal mari supra
fețe agricole să se elibereze de sub dependenta față 
de ploi. Marile sisteme de irigații acoperă acum în
tinderi uriașe de pămînt. Rațiunea acestui considera
bil efort din partea statului iat-o explicată recent de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea la 
plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii: 
„Fără a aloca mijloace uriașe — așa cum am pro
cedat în irigații, în îmbunătățiri funciare, in creș
terea fertilității solului, in mecanizare, in chimizare 
și alte lucrări de bază — nu se pot obține producții 
bune".

Intre impunătoarele ctitorii ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu un loc distinct îl ocupă marile 
sisteme de hidroameliorații. Reportajul nostru de azî 
prezintă secvențe din activitatea de construcție a 
unuia, dintre cele mai mari asemenea sisteme : Cîmpia 
Covurlui.

cu constructorii români șl 
la un canal mare din 
străinătate, în Irak, după 
care din nou aici, șl uite-tl 
acum lingă Măstăcani, 
muncind în așteptarea zilei 
cînd apa Dunării o să a- 
jungă și aici și o să schim
be fața acestor cîmpuri, o 
Să le dea putere...

Biografie normală de con
structor, mentalitate nor
mală de constructor. Con
structor de trasee noi și de 
nou destin pentru apele ță
rii. Unul dintre cele cîteva 
zeci de mii de constructori 
care au împînzit bărăgane-

ț,a stația de repompare 
Măstăcani, unde se toarnă 
betoanele l-am întîlnit pe 
Enac Ciupercă, dulgher, 
aproximativ 50 de ani. Vîn- 
jos, față arsă de soare și 
vînturi, meseria lui e să lu
creze afară, pe șantiere, în 
cîmp deschis, ca aici. 
El și echipa lui con
struiesc cofrajele în care se 
toarnă betonul, fac adică 
tiparul viitoarei construcții 
care va rămîne aici zeci și 
zeci de ani, îneît nepoții 
celor de azi nici nu vor mai 
ști cine și cînd a înălțat a- 
ceastă stație, una dintre 
stațiile făcute să aducă apa 
din Dunăre, care e la 50 de 
kilometri depărtare, și să 
o împingă, apoi s-o împrăș
tie pe cîmpurile cu semă
nături și pe dealurile cu vii 
și cu pomi. „Ei poate vor 
zice că așa a fost de cînd 
lumea, că așa era normal să 
fie, altfel de unde apă pe 
dealurile astea, că dacă apă 
nu e, nu e nici pîine, nu 
sînt mere și nuci... In fond, 
noi pentru asta am făcut ce 
am făcut, ca să le fie lor 
bine, nepoților, și nu nea
părat ca să ne ridice nouă 
statui...". Enac Ciupercă a 
muncit o viață de om nu
mai pe șantiere de hidro
ameliorații. A început în 
1955, cînd lucra ca dulgher

SEMNĂTURĂ CONSTRUCTORULUI,
SEMNĂTURĂ PENTRU PREZENT

SI VIITOR

la un pod din Tuluceștl 
și-au venit de l-au îneîntat 
să plece pe un șantier de 
îndiguiri, undeva, în Bără
gan... Cu ce l-au „îneîntat"? 
Păi, i-au spus că pe șantie
rele astea o să aibă mereu 
de lucru, toată viața, că-s 
multe de făcut ca să se dea 
de capăt inundațiilor și să 
fie îndreptate apele spre 
cîmpuri ca să nu mai stea 
lumea cu ochii în sus. dună 
ploaie... A lucrat la Iași, la 
acumulările de pe Bahlui 
și Chirița, la Aroneanu. la 
Podu Iloaiei, apoi la siste
me mari, cum au fost cele 
de la Latinu și Berteșt* in 
Brăila, sau cum a fost sis
temul de irigații din Insula 
Mare a Brăilei. A lucrat

le cu o nouă rețea hidro
grafică. Pe cînd România 
era, potrivit unor faimoase 
formule, „eminamente a- 
gricolă", agricultura, prac
ticată pe seama exploatării 
moșierești și. în mică par
te, a gospodăriei țărănești 
individuale, era... emina
mente dependentă de capri
ciile naturii. într-o țară cu 
o considerabilă rețea hidro
grafică (dar cu debite mici) 
apa necesară culturilor a- 
gricole era așteptată exclu
siv „din cer". Seceta venea 
des și cu efecte devastatoa
re. N-am uitat-o pe cea din 
1946... De aceea, atunci cînd 
evaluăm marile obiective 
de construcție realizate în 
anii socialismului, cu deo-

«

sebire în perioada de după 
Congresul al IX-lea, se 
cere ca, obligatoriu, alături 
de cele mai impunătoare, 
să așezăm opera vastă a 
construirii marilor sisteme 
de irigații.

Iată, sîntem acum pe șan
tierul unuia dintre cele mai 
mari și mal complexe ase
menea sisteme, anume 
„Cîmpia Covurlui" (aici lu
crează și Enac Ciupercă, 
împreună cu alte cîteva 
sute de constructori și îm
preună cu oameni care 
asigură întreținerea și func
ționarea părților din sistem 
intrate de acum în exploa
tare). Apelăm la șeful de 
proiect, ing. Gheorghe Mo- 
raru, pentru a ne face să 
înțelegem ce este, de fapt, 
această foarte întinsă și 
complicată lucrare de hidro
ameliorații.

— Sistemul va asigura 
apa și instalațiile pentru 
irigarea a 190 000 hectare 
situate, în mare parte, pe 
dealuri, pentru că acesta 
este specificul locului. De 
aici dificultatea lucrării, 
diversitatea și, uneori, ori
ginalitatea soluțiilor. Ca să 
vă dați seama de amploare, 
trebuie să vă spun că este 
necesară excavarea a 133 
mii. mc de pămînt, adică 
aproximativ jumătate din 
excavațiile de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. 
Va fi (el există și funcțio
nează în mare parte) un 
canal magistral în lungime 
de 106 km. Apoi, două ca
nale de aducțiune cu un 
total de 43 km. După care 
canale principale și secun
dare. Lungimea totală a 
canalelor — 380 km. Lungi
mea totală a conductelor 
instalate — 3 800 km. Patru 
puncte de priză, principalul 
la Dunăre, cu o stație a că
rei capacitate de pompare 
este de 53,5 mc pe secundă, 
egal cu debitul Șiretului la

(Continuare in pag. a IV-a)
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SARCINILE ECONOMICE PE ACEST AN-REALIZATE INTEGRAL
PÎNĂ LA CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI!

Tehnologiile noi - larg generalizate!

prin așchiere s-a 
uneori chiar ino- 
prelucrarea prin 
înlocuiește proce- 
le completează.

1 Prelucrarea prin electroeroziune 
este de acum o soluție tehnologică 
bine cunoscută și aplicată pe scară 
destul de largă in diferite domenii 
de activitate din industrie. Această 
tehnologie neconventională este des
tinată proceselor de prelucrare a unor 
piese din carburi metalice și aliaje 
speciale, deoarece in astfel de cazuri 
prelucrarea clasică 
dovedit greoaie și

■ perantă. Desigur, 
electroeroziune nu

■; deele clasice, ci
fiind absolut necesară și eficientă în 
cazul materialelor dure și extradure. 
Totuși, pentru ca această soluție teh- 

■i nologică să fie aplicată cu rezultate 
cit mai bune în producție era nevoie 
de un utilaj tehnologic adecvat. Ca 
atare, cercetătorii și specialiștii de la 

' Institutul de Cercetări Științifice și
Inginerie Tehnologică pentru Indus-

■ tria Construcțiilor de Mașini, în strin- 
1 să colaborare cu specialiști de la In

stitutul de Cercetare Științifică și
■ Inginerie Tehnologică pentru Elec

trotehnică. de la Institutul de Pro
iectări pentru Automatizări, pre-

( cum și de la diferite institute de 
învățămint superior din București, 

j Timișoara și Brașov, au realizat două 
familii de mașini de prelucrat prin 
electroeroziune, ELER și ELEROFIL, 
care pe de o parte au satisfăcut ce- 

, rințele crescînde ale economiei eli- 
minînd complet importul, iar pe de 
altă parte au permis extinderea aces
tei tehnologii moderne.

Pe parcurs, o dată cu dezvoltarea 
unor domenii de vîrf. au crescut și 

; exigențele beneficiarilor. Piesele ce 
trebuie prelucrate au devenit din ce 
in ce mai complexe și impun o pre
cizie ridicată, la care abaterile limită 
admise sint de ordinul micronilor. 
Ținînd cont de aceste . evoluții în 
structura producției, utilajele folosite 
pentru prelucrarea prin electroero
ziune necesitau, desigur, o imbună-

intensivă a instalațiilor
Un exemplu de competență și abnegație muncitorească

Folosirea

Totul s-a petrecut acum mai bine 
de opt luni, cind. in urma reparației 
capitale a cazanului nr. 3 de 420 tone 
abur pe oră de la întreprinderea 
Electrocentrale Giurgiu, specialiștii 
au constatat, in timpul probelor hj- 
drauliice, existența unei fisuri în 
membrana tamburului cazanului. Era 
uri fenonrten nou. apărut pentru pri
ma oară la un astfel de echipament 
din țara noastră. Situația părea fără 
ieșire, mai ales că iarna se anronia 

1 cu pași repezi, orașubGiurgiu riscind 
să rămînă fără căldură, iar Combi
natul Chimic fără agent termic. Tre- 

i. buiau luate măsuri urgente pentru 
remedierea fisurii.

Scoaterea tamburului, transportarea 
acestuia la întreprinderea producă
toare și repararea sa necesitau insă 
timp și bani. în plus o astfel de 
piesă, lungă de 18 metri, cu un dia
metru de 2 metri si o greutate de 
70 tone, nu era deloc simplu de de
montat la înălțimea de 50 metri unde 
eră situată. Atunci s-a născut ideea 
să fie reparat pe loc. Cum e și fi
resc, in astfel de situații au fost Pă
reri pro și contra, dar după o matură 
analiză propunerea a fost aprobată. 
Și pentru că nu era timp de pierdut.

: s-a trecut la fapte. în primul rind 
era necesară stabilirea exactă a cau
zelor. apoi trebuiau găsite soluțiile 
tehnice adecvate care să asigure re
medierea in cel mai scurt timp si in 
condiții de siguranță și calitate a 
fisurii apărute. în fața acestui eve- ■ 
niiment fără precedent, numai o 
ștrînsă colaborare intre specialiști și 
muncitori cu înaltă calificare din ca
drul întreprinderii „Vulcan" Bucu
rești. constructorul cazanului. Iristi-

i tutui de Cercetări Metalurgice Bucu
rești, Institutul de Sudură și încer
care a Materialelor Timișoara, specia-

. liști in chLmia apelor. Institutul de 
Petrol și Gaze Ploiești. Întreprinde
rea „23 August" și Trustul de Mon
taj Utilaj Chimic, ambele din Bucu-

„ rești, putea fi singura soluție.
Astfel, specialiștii care se mai con

fruntaseră cu probleme asemănă
toare în industria chimică au hotă- 
rit ca, in acest caz. apărut pentru 
prima oară la o astfel de întreprin
dere, să folosească o serie de me- I 
tode noi de depistare a zonelor afec- I 
tate, de îndepărtare a fisurilor con
statate și sudare a acestora m condi
ții de evitare totală a apariției unor 
defecțiuni ulterioare. Tehnologiile 
stabilite, care au constat în aplicarea 
tratamentelor termice după sudarea 
tamburului cu încălzire prin induc
ție și prin ■ incălzire cu rezistențe 
electrice, folosind metode de control 
care să ateste calitatea reparațiilor, 
între care contoare cu pulberi mag
netice. cu ultrasunete si radiații 
gamma, reprezentau o uriașă inves
tiție de inteligență și voință, deși a- 
cestea nu excludeau «numiți factori 
de risc, datorați aplicării lor in pre
mieră națională la un asemenea 
utilaj. Deci un prim pas a fost fă
cut. S-a demonstrat, cel puvin teo
retic, că remedierea tamburului ca
zanului este posibilă chiar acolo, la 
fata locului. Urma partea cea mai 
grea, operația in sine.

După ce tehnologia stabilită a fost 
verificată cu lux de amănunte in 
laboratoarele întreprinderii „Vulcan" 
și, ulterior, omologată, a început o 
riguroasă selecție a personalului 
care urma să efeotueze operațiile 
prescrise. Lucru nu tocmai simplu de 
realizat, dacă ne gîndim la severita
tea impusă de criteriile alegerii : stă- 
pinirea perfectă a meseriei. înaltă 
conștiinciozitate, meticulozitate Si 
multă, multă răbdare.

Și astfel de oameni s-au găsit la 
marea întreprindere „Vulcan" : lăcă
tuși. sudori, tratamentiști. operator! 
pentru controalele necesare. In urma 
unei adevărate bă-tălii cu timpul și 
condițiile dificile de lucru, ei au de
monstrat că se poate, că nimic nu 
le poate infringe dorința de auto- 
depășlre. bucuria și satisfacția lucru
lui bine făcut.

Acum, cind cazanul funcționează 
din nou la întreaga capacitate, semn 
că dificilul examen al miincil a fost 
promovat cu nota maximă, stăm de 
vorbă cu cîțiva dintre cei care au în
țeles importanța acestei lucrări și. cu 

tățire a parametrilor funcționali. Pro
blema nu era deloc simplă deoa
rece utilajele tehnologice respective 
sint deosebit de complexe, in com
ponența lor intrînd echipamente elec
tronice și de mecanică fină. De a- 
ceea, formarea unor colective mixte 
de cercetare, alcătuite din cercetători 
și specialiști din mai multe domenii, 
a devenit absolut necesară. Și iată 
că, prin eforturile conjugate ale 
acestor colective mixte, s-a reu-

Utilaje moderne pentru 
prelucrarea prin electroeroziune

șit perfecționarea din mers, cum se 
spune, a mașinilor-unelte utilizate în 
prelucrarea prin electroeroziune, prin 
adoptarea unor noi dispozitive ca
pabile să crească parametrii funcțio
nali ai acestor mașini. Mai mult, 
continua preocupare a cercetătorilor 
de a găsi noi și noi soluții tehnice, 
mai eficiente, a dus. în final, la 
realizarea unui nou utilaj tehnologic. 
ELER 300. specific acestei tehnologii 
neconvenționale. Concret, despre ce 
este vorba ?

..Practic, pentru creșterea perfor
manțelor în prelucrare, ne spune 
Eugen Popa, șeful atelierului cerce
tare tehnologii și utilaje de prelu
crare. a fost realizat un complex 
tehnic pe care l-am denumit cu titlul 
generic — centru de prelucrare. Acest 
ansamblu este compus din mașina 
propriu-zisă. o unitate de comandă 
numerică prin calculator și o maga
zie de scule-electrozi. Totodată, a 
fost înlocuit ■ sistemul de avans elec- 

toate că se consideră oameni de 
uzină, nu de șantier, s-au mobilizat 
exemplar și au venit la,Giurgiu, unde 
au lucrat fără întrerupere Și cu simț 
de răspundere. In cuvinte simple, 
emoționante, ei reușesc să refacă dru
mul parcurs, nu fără a puncta mo
mentele dificile pe care le-au învins 
cu o tenacitate de invidiat.

„Toți oamenii noștri, fără excepție, 
s-au aflat la înălțimea sarcinilor în
credințate. ne spune inginerul Cor
nel Rădulescu, sudorul-șef al între
prinderii «Vulcan». Succesul acestei 
lucrări este unul colectiv. Așa i-am

LA ÎNTREPRINDEREA 
ELECTROCEKTRÂLE 

GIURGIU

cunoscut de ani buni de cind lucrăm 
împreună și am convingerea fermă 
că nu m-am înșelat'*.

Maistrul sudor Gheorghe Dumitru, 
aflat la Giurgiu chiar de la începe
rea lucrării, a ținut să precizeze : 
„Am abordat lucrarea cu foarte mult 
curaj. Ne blzuiam pe puterea de mo
bilizare a oamenilor în astfel de si
tuații și, mai ales, pe faptul că toți 
erau meseriași desăvîrșiți. Nici unul, 
dar absolut nici unul n-a dezarmat, 
deși au existat momente cind aveam 
impresia că puterile le-au slăbit.'Dar 
era doar o simplă impresie. Deoarece 
de fiecare dată reluau lucrul cu și 
mai multă energie. De unde or fi 
avind oamenii aceștia atitea resurse 
nebănuite ? Lucrînd la o înălțime de 
50 de metri. înțr-un spațiu de numai 
2 metri și la o temperatură de 60—71 
grade Celsius în interiorul tamburu
lui, cind aparatul de sudură nu-1 
puteai ține în mină mai mult de 
15—20 de minute, trebuia executată 
o sudură ireproșabilă ! Și. cu toate 
acestea, ei au reușit".

„Se crease o adevărată Întrecere în 
muncă. Se. forțau limitele rezistenței

(Urmare din pag. I) 

fata de care nu se admit nici un fel 
de derogări, de justificări. Organele 
de conducere colectivă, directorii și 
celelalte cadre de conducere răspund 
— potrivit legii — de asigurarea 
Condițiilor si .de stabilirea măsurilor 
pentru executarea contractelor, cu 
respectarea strictă a dispozițiilor le
gale. Legea instituie, prin urmare, 
o disciplină fermă : dacă planul și 
implicit instrumentul său — balanța 
materială — stau la temelia contrac
tului. nici un produs nu va putea fi 
realizat și livrat decît conform obli
gațiilor incluse in contract.

Concomitent cu aspectele legate 
de cantități și de termene de li
vrare. corespunzător actualelor ce
rințe de dezvoltare intensivă, de 
sporire a eficientei și competitivi
tății produselor, atit Legea privind 
încheierea și executarea contracte
lor economice, cit și Legea privind 
asigurarea si controlul calității pro
duselor — care va intra curind in 
vigoare— introduc o mare strictete 
în legătură cu respectarea condițiilor 
stabilite referitoare la nivelul tehnic 
și calitativ al produselor. Este cu
noscut faptul, ilustrat prin exemple 
concrete si în articole publicate in 
urma unor investigații redacționale, 
că uneori, mai ales in relațiile de 
cooperare interuzinală. anumite uni
tăți. profitind de poziția de furnizor 
unic pentru un reper oarecare, iși 
permit să slăbească exigenta în le
gătură cu calitatea unor loturi de 
produse realizate si livrate. Intr-o 
asemenea situație, beneficiarul, in
teresat să nu admită nici un rabat 
de la calitatea produsului finit, face 
o selecție riguroasă a reperelor pri
mite, dar, pentru a-și completa ne
cesitățile. comandă noi si noi can
tități la furnizor. Și astfel furnizo
rul. nu întotdeauna corect, prosperă, 
în condițiile in care eficienta gene- 

trohidraulic cu care erau dotate uti
lajele existente cu un sistem de a- 
vans electromecanic. De asemenea, 
a fost perfecționat generatorul de 
impulsuri. Noua soluție constructivă 
pune în adevărata ei valoare tehno
logia neconvențională de prelucrare 
prin electroeroziune tocmai prin mo
dul de funcționare al acestor centre 
de prelucrare, care este diferit de cel 
al utilajelor din generația anterioa
ră. Astfel, avansul electromecanic 

este reglat de o comandă numerică, 
prin calculator. în timpu! procesului 
de prelucrare, operațiile de înlocuire 
a soulei se fac in mod automat. Mai 
exact, alegerea sculai din magazia 
de scule-electrozi. acționarea ma
nipulatorului și a dispozitivelor de 
prindere a sculei se execută după 
un program prestabilit, aflat în me
moria calculatorului. Există însă și 
posibilitatea programării manuale.

— Care simt avantaiele utilizării 
unor astfel de centre de prelucrare 
față de utilajele tehnologice exis
tente ?

— Avantajele decurg din introdu
cerea sistemului de avans electrome
canic. ne spune Nicolae Dimitriu, șef 
colectiv electroeroziune. Acest sis
tem este mai precis și poate urmări 
și controla riguros apropierea electro
dului de suprafața piesei, prelucrarea 
efectivă și depărtarea sculei dună 
terminarea operației, ceea ce influen
țează direct precizia de prelucrare.

și oamenii muncii de la 
„Energomontaj" București, 
efectuat tratamentul termic 
încălzire prin inducție, pre-

organismului uman. Intrau în tambur 
cu salopeta nou-noută și. după nu
mai zece minute, aceasta se colora 
in alb de la sarea transpirației. Dar 
cine mai avea timp șă se gindească 
la așa ceva cind numai prin polizare 
și frezare manuală au trebuit să fie 
îndepărtate 600—700 kg metal din- 
tr-un oțel special care alcătuia pere
tele tamburului, gros de 90 milimetri, 
după care trebuia adăugată, fără 
greșeală, tot atîta sudură ?“ — ne 
spune maistrul sudor Emil Olteanu.

Le-am cerut interlocutorilor noștri 
să ne spună cîteva nume de oameni 
oare au săvirșit. practic, aceste fapte 
de eroism. Și am primit un singur 
răspuns : „Toți cei care am lucrat 
aici nu ne-am făcut decît datoria. 
Asta e tot. Și nici unul dintre noi 
nu se consideră erou. Dar dacă tot 
trebuie să-i amintim pe cei care au 
contribuit la acest succes, atunci no
tați că s-au aflat tot timpul alături 
de noi. cu Îndemnul șl cu fapta, spe
cialiștii 
Trustul 
care au 
local cu .
cum și specialiștii și muncitorii de la 
întreprinderea Antrepriză Montaj și 
Reparații Centrale Termice, care au 
executat tratamentul termic al în
tregului tambur prin încălzire cu re
zistențe electrice, ambele operații, de 
mare complexitate, ce constituie o 
premieră națională pentru un echipa
ment de asemenea dimensiuni".

După încheierea operațiunilor de 
reparație, tamburul a fost supus din 
nou altor teste, inclusiv probei hi
draulice asistată de măsurători ten- 
siometrice. Și toate au pus în evi
dență eliminarea totală a fisurilor 
datorate coroziunii tensoflsurante si 
că tamburul, respectiv cazanul, poate 
fi repus în funcțiune și utilizat la 
parametrii inițiali. Iar acum, după 
atîta timp, cazanul funcționează nor
mal. ceea ce atestă atit calitatea re
parației. cit și a oamenilor care au 
executat-o.

Ion GAGIIil
corespondentul „Scînteii

rală a fabricației produsului finit 
este afectată.

Prin această prismă, are o impor
tantă deosebită, reprezentind un 
pas înainte în promovarea unor sis
teme moderne de asigurare a cali
tății. prevederea inclusă in reglemen
tările legale potrivit căreia unitatea 
beneficiară are nu numai dreptul, 
dar este și obligată să verifice, in 
condițiile prevăzute de lege si de 
contract, pe parcursul executării pro
dusului, realizării lucrării sau pres
tării serviciului contractat, modul in 

Răspundere muncitorească
care unitatea furnizoare îsi îndepli
nește clauzele convenite cu privire 
la calitate. Fără a se renunța la 
principiul recepției calitative și can
titative a produselor cu ocazia pre
dării sau livrării, datoria efectuării 
de către beneficiar a unui control 
tehnic de calitate pe întreg fluxul 
tehnologic este, evident, de natură 
să întărească răspunderea producă
torului fată de calitatea muneli sale. 
Firește, această prevedere nu se 
poate aplica de la sine. Important 
este ca. fără resentimente si rețineri, 
in contracte să se stabilească cit mai 
exact modalitățile de efectuare a 
controlului de calitate in unitățile 
producătoare.

Un alt aspect asupra căruia ne 
propunem să ne referim privește 
modul concret în care sint utilizate 
resursele materiale aprovizionate. 
Pentru că. așa cum au demonstrat 
analizele efectuate intr-o serie de 
întreprinderi, consumul nerațional al 
acestor resurse creează adesea pre
siuni nejustificate asupra lanțului 
aprovizionării tehnico-materiale in 

în același timp, sistemul electrod- 
piesă este menținut mai mult, timp 
în poziția optimă de prelucrare, asi- 
gurindu-se în felul acesta o creștere 
a randamentului procesului cu 10 la 
sută față de utilajele din generația 
anterioară. Un alt avantaj îl consti
tuie îmbunătățirea calității suprafe
țelor prelucrate, concomitent cu re
ducerea uzurii electrodului. La toate 
aceste avantaje se adaugă și faptul 
că noua soluție tehnică permite pre
lucrarea pieselor, fără dispozitive 
auxiliare, pe cele trei axe, atit suc
cesiv, cit și simultan, pe traiectorii 
liniare, circulare sau combinații ale 
acestora. Noile centre de prelucrare,' 
a căror „serie zero“ este în curs de 
finalizare la întreprinderea „Electro- 
timiș" din Timișoara, au parametri 
de funcționare Ha nivelul tehnicii de 
vîrf in domeniu, fiind competitive 
cu cele produse pe plan mondial.

Iată deci că atunci cind se acțio
nează perseverent pentru îmbunătă
țirea soluțiilor tehnice, cind se reu
nesc forțele specialiștilor din mai 
multe domenii, rezultatele nu întîrzie 
să apară. Iar in acest caz. ele se re
găsesc în creșterea calității și fiabili
tății produselor, în reducerea sub
stanțială a cheltuielilor. Un exemplu 
ilustrativ in acest sens îl constituie 
blocurile de matriță, ce pot fi prelu
crate prin electroeroziune după tra
tamentul termic de călire, pe cind 
aceleași matrițe prelucrate prin oro- 
cedeele 
zintă in mod 
întrucît 
poate face decît după această prelu
crare. Pe ansamblu, se poate snune 
că eficiența economică rezultată în 
urma cercetărilor aplicative în do
meniul electroeroziunii se estimea
ză a fi de minimum 25—30 lei pe leu 
cheltuit.

cunoscute de așchiere pre- 
inevitabil deformați!, 

tratamentul termic nu se

Ovidlu ZAMHRESCU

TULCEA : Noi tipuri de nave
După efectuarea probelor de 

mare, nava „Miercurea-Ciuc", car
gou de 8 750 tdw cu motor lent, 
prima din seria celor aflate în 
prezent in fabricație la întreprin
derea de Construcții Nave și Uti
laje Tehnologice din Tulcea, a fost 
predată beneficiarului. Paralel cu 
această importantă realizare a ti
nerilor navetiști tulceni se execu- 

economie. în mod firesc, an de an. 
tinind seama atit de condițiile teh
nice și organizatorice existente în 
întreprinderi, cit si de rezervele ce 
pot fi puse în valoare prin înfăp
tuirea măsuriloi- de înnoire și mo
dernizare tehnică si tehnologică, prin 
întărirea disciplinei de producție, 
normele de consum si normativele 
de stoc sint tot mai mobilizatoare. 
In funcție de acestea se întocmește 
programul de aprovizionare al între
prinderii. se încheie, potrivit legii, 
contractele economice. La nivelul

consecin- 
rezultă 

i umerii

economiei, prin plan și prin balan
țele materiale toate categoriile im
portante de resurse sint supuse unei 
repartizări riguroase, avindu-se în 
vedere consumurile si stocurile nor
mate. întrucit economia nu dispune 
de resurse suplimentare este deci 
evident că dacă o întreprindere sau 
alta nu va reuși să se încadreze in 
normele stabilite, nu va putea să-și 
îndeplinească integral sarcinile de 
plan si deci să-si onoreze toate obli
gațiile contractuale. Și. prin această 
prismă, avind in vedere i 
țele pe un plan mai larg, 
răspunderea care apasă pe 
fiecărui colectiv de oameni al muncii 
pentru utilizarea gospodăreasca, cu 
spirit de economie a tuturor resur
selor materiale alocate.

în discuție se cuvin aduse si 
obligațiile și răspunderile ce revin 
forurilor de resort — centrale, mi
nistere. organe de sinteză — in le
gătură cu organizarea, urmărirea și 
controlul îndeplinirii planului. al 
mersului relațiilor economice dintre 
întreprinderi. în mod concret, prin

Lucrările agricole - efectuate
la timp, cu grijă pentru calitate!

on: la stringers florii-soarelui-mecanizat si manual
în unitățile agricole din județul 

Olt se muncește intens la recoltarea 
florii-soarelui de pe cele 26 520 hec
tare, lucrare ce a fost efectuată pe 
44 la sută din suprafața cultivată.

La Stoicănești, președintele con
siliului agroindustrial, Grigore Ba- 
badac, ne relatează că cele 20 de 
combine funcționează ireproșabil, 
pină acum recoltindu-se aproape 
600 hectare, din 2 670 aflate in cul
tură. O suprafață destul de mare, de 
peste 1 500 hectare, se recoltează 
manual, capitulele fiind, treierate 
staționar. Așa se procedează la coo
perativele agricole Crîmpoia, Văleni, 
Nicolae Titulescu și Izvoarele, unde, 
lâ cererea cooperatorilor, recoltatul 
se realizează • numai manual, prin 
participarea a sute de cooperatori, 
asigurindu-se ritmul prevăzut zilnic 
pentru incadrarea recoltării în 5—6 
zile bune de lucru.

Și în Consiliul Agroindustrial Ro
mula se procedează in mod asemă
nător. Teodor Cristescu, inginerul- 
șef al consiliului, ne relatează că cele 
1 200 de hectare de floarea-soarelui 
au fost recoltate în 5 zile, lucrîn- 
du-sa cu 37 combine. Dar și aici, cu 
excepția cooperativelor agricole Ca
racal și Stoienești — deficitare în 
forță de muncă —, șe recoltează ma
nual o suprafață insumînd aproape 
490 hectare.

Fiind prezenti la cooperativele a- 
gricole Romula, Cezieni, Drăghiceni 
și Dobrun, am remarcat organizarea 
exemplară a întregului flux. îna
inte de intrarea în lan. la ca

tă ultimele finisări 
doua navă de același tip, precum 
și lucrările de armare la prime
le două cargouri de 15 000 tdw, din 
care una va fi realizată — așa 
cum s-au angajat constructorii tul
ceni — pînă la cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului. (Adrian Va- 
sile).

lege, acestor foruri le revin răspun
deri concrete care se referă atit la 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
realizarea sarcinilor de plan, din ba
lanțele materiale, din contractele 
perfectate, cit și la urmărirea reali
zării întocmai, păs cu pas. a struc
turii planificate a producției, ,a ono
rării cu rigurozitate a contractelor 
economice de către fiecare întreprin
dere. în acest sens, la ședința din 
4 august a.c. a Comitetului Politic 
Executiv s-a cerut guvernului, con
ducerii ministerelor, centralelor in
dustriale si unităților economice să 
ia măsuri ferme pentru organizarea 
exemplară a activității in toate do
meniile. să urmărească permanent și 
să raporteze în legătură cu modul 
cum se îndeplinește planul, să solu
ționeze operativ toate problemele de 
care depinde realizarea nivelurilor 
de producție stabilite.

în întronarea unei discipline desă
vârșite. riguroase in realizarea pla
nului și a obligațiilor contractuale 
un rol hotărîtor sint chemate să-l 
îndeplinească organele și organiza
țiile de partid. Ele au datoria șă 
exercite un control extgent asupra 
respectării legii in acest domeniu și 
să acționeze cu energie nentru ca 
producția fizică să fie indeplinită în 
fiecare unitate în mod ritmic, cu res
pectarea integrală a sarcinilor fizice 
sortimentale prevăzute in plan și in 
contractele economice, sădindu-se in 
conștiința fiecărui muncitor, specia
list sau factor de conducere răs
punderea fată de propria muncă și 
răspunderea colectivă pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan si a angaiamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, astfel incit fie
care colectiv să raporteze rezultate 
superioare pe toate planurile activi
tăți! economice in intimpinarea Con
gresului al XIV-lea al partidului.

Cornelia CARLAN 

pete se tăia o fișie lată cit o dată 
și jumătate lungimea agregatu
lui de recoltare, apoi terenul se 
parcela din 7 in 7 hectare, cit re
vine zilnic pentru o combină. „în 
felul acesta — preciza Tudor Dăna- 
cu, președintele Cooperativei Agrico
le Cezieni — se asigură controlul ca
lității pe fiecare combină în parte, 
cit și activitatea echipelor însoți
toare". Fiecare combină este însoți
tă de cooperatori cu atelaje care 
string capitulele și le transportă la 
capete, unde sint treierate staționar. 
Sămînța, avind umiditate de recol
tare sub 13 la sută, avea asigurat 
transportul operativ în baza de la 
Caracal. La Cezieni, un mare nu
măr de cooperatori recoltau manual. 
Erau aproape 200 persoane, respec
tiv echivalentul a mai bine de 3 
combine, cit ar recolta acestea în- 
tr-o zi. La fel se proceda și la Co
operativa Agricolă Romula, unde se 
recolta mecanic cu 3 combine și ma
nual de către circa 150 cooperatori. 
„Capitulele reprezintă un excelent 
furaj, asemănător finului — men
ționa Ion Gherghe, președintele uni
tății. De aceea, ne-am organizat

SIBIU: La depozitarea furatelor, prevederile
din program indeplimte întocmai

juaețul 
la ion- 

lapte. 
primul

Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, unitățile agricole din 
Sibiu au livrat suplimentar 
dul de stat 5i) OUU hectolitri 
Această creștere este, in 
rind, o urmare directă a asigurării 
furajelor pentru animale. în acest 
sens, este semnificativ faptul că în 
ultimii doi ani nici o unitate agri
colă n-a cumpărat furaje, cantitățile 
depozitate acoperind necesaiul 
propriu, intr-o structură calitativă 
mult îmbunătățită. Programele spe
ciale elaborate de Comitetul Jude
țean Sibiu al P.C.R. in scopul îmbu
nătățirii activității de producere a 
furajelor au vizat măsuri concrete, 
detaliate pe fiecare unitate in par
te, privitoare la buna organizare a 
muncii, la. întărirea ordinii și disci
plinei, la respectarea întocmai a tu
turor verigilor tehnologice. Cu alte 
cuvinte, s-a instaurat o mentalitate 
nouă din unghiul căreia campania 
de asigurare a furajelor este privi
tă șl tratată cu aceeași seriozitate și 
responsabilitate ca și cultura cerea
lelor sau a plantelor tehnice. Men
ționăm, in context, că, in conformi
tate cu programul județean pentru 
ridicarea nivelului proteic al fura
jelor, ponderea leguminoaselor pe
rene in structura bazei furajere a 
înregistrat o creștere de 20 la sută 
față de anul trecut. Rezultatul direct 
al acestor măsuri este că, la aceas
tă dată, cantitățile de furaje recol
tate și depozitate de unitățile agri
cole de stat și cooperatiste sint mal 
mari in comparație cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Astfel, p.nă 
în prezent au fost depozitate 100 000 
tone fin, peste 50 000 tone semifin, 
52 640 tone suculente și 43 900 tone 
grosiere, in continuare forțele fiind 
antrenate la recoltarea trifolienelor 
și a finețelor naturale.

Un raid efectuat prin mal multe 
unități din consiliile agroindustriale 
Tălmaciu, Bîrghiș, Nocrich și Avrig 
ne-a confirmat temeinicia acestor a- 
firmații, atit prin cantitățile de fu
raje depozitate, cit. și prin sporul de 
lapte înregistrat. în unitățile apar- 
ținînd trustului I.A.S. — trust care 
în ultimii doi ani de zile a înregis
trat o evoluție spectaculoasă, situin- 
du-se pe loc de frunte la producția 
de lapte pe țară — accentul este pus 
prioritar pe calitatea furajelor. 
„Ponderea leguminoaselor perene 
este de 50 la sută — precizează 
Olimpiu Anton, inginerul-șef al 
trustului. De asemenea, avem asi
gurate semințele necesare pentru ca

IALOMIȚA: IfataS

Industrial i-
Tăndărei, 

prelu- 
Primele

La întreprinderea de 
zare a Sfeclei de Zahăr 
județul Ialomița, a inceput 
crarea sfeclei de Zahăr, 
șarje de zahăr s-au produs in după 
amiaza zilei de 22 august, cind inr 
stalatiiTe au dat și au trecut cu suc
ces primul examen. Directorul uni
tății, inginerul Florin Dinu, remar
ca : „Totul funcționează ireproșabil 
și in ziua de 23 August, pe par
cursul celor 24 de ore s-au prelucrat 
4 600 tone sfecla de zahăr. La ace
eași cotă s-a situat activitatea si in 
zilele de 24 și 25 august. Acum. în
treaga noastră preocupare este aceea 
a menținerii aceluiași ritm si asigu
rarea materiei prime, corelarea 
transportului sfeclei cu recoltarea. 
Spre deosebire de anul trecut, re- 
montul s-a executat cu maximă exi
gență și răspundere, fiind urmărit 
și controlat verigă cu verigă pe in’- 
treg fluxul, de la intrarea sfeclei 
in fabrică șl pină la ambalarea za
hărului in saci. Paralel eu lucrările 
din cadrul remontului am realizat 
întreg programul de modernizări și 
automatizări, ceea ce permite creș
terea productivității muncii cu 
300 000 lei pe f iecare om al muncii, 
în aceste condiții, unitatea iși va 
realiza sarcinile de plan pe acest an 
pină la Congresul al XIV-lea al 
P.C.R. și va obține suplimentar o 
producție de 2 000 tone de zahăr. La 
aceste realizări au contribuit prin 
munca desfășurată formațiile condu
se de maiștrii Ion Crăciun. Con
stantin Curpăn, Gheorghe Leonte, 
Matei Stroie. Ion Șuviteanu, Nico
lae Mihalache si Ion Zavodeanu".

în județul Ialomița cultura sfeclei 
de zahăr pe cele aproape 11280 

munca in așa fel incit să nu pier
dem nimic din recolta de sămință, 
dar nici din aceea de capitule. Ast
fel că, după combine, imediat strin- 
gem capitulele treierate".

Nu numai capitulele sint adunate 
imediat, ci, așa cum am constatat, 
peste tot, se acționa la eliberatul 
terenului de tulpini, in vederea 
efectuării arăturii de vară.

In ce privește producțiile, după 
cum ne-au asigurat interlocutorii, 
sint superioare celor prevăzute in 
plan. Important este acum ca pretu
tindeni să se acționeze cu aceeași 
operativitate, cu grijă deosebită 
pentru calitate, astfel ca in citeva 
zile bune de lucru întreaga producție de " ...........
in bazele de recepție, iar capitulele 
în 
de ______________ _________ ,______
agricultură. în condițiile din acest 
an, nimic din producția secundară 
nu trebuie să se piardă, iar cani- 
tulele sint la fel de valoroase in fu
rajarea animalelor, ca și finul.

Mihal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scînteii"

floarea-soarelui să fie depozitată

cele furajere, așa cum s-a stabilit 
comandamentul județean pentru

in anul viitor trifoiul și lucerna să 
ocupe 70 la sută in structura bazei 
furajere. în aceeași sfe.ă de preocu
pări se inscrie și creșterea, in numai 
un an de zile, cu 10 ia sută a supra
fețelor destinate sfeclei furaje, e. 
Multe unități au dobindit o expe
riență bună la această cultură, ex
periență pe care am generalizat-o 
in cadrul trustului. Preliminăm, pe 
terenurile noastre mai sărace, 6 
producție de 100—110 tone sfeclă la 
hectar, producție ce este rezultatul 
fertilizării cu 50—60 tone gunoi de 
grajd pe hectar și al executării 
lucrărilor de întreținere în perioada 
optimă. Structura bazei furajere pe 
care o avem va asigura 9 000 unități 
nutritive la hectar, ceea ce cores
punde unei creșteri de 1 500 unități 
nutritive față de anul trecut". La 
data documentării noastre erau de- 
pozitate 45 320 tone fin, 23 500 tone 
suculente și 10 700 tone grosiere, can
titățile fiind mai mari,’ față de 
aceeași perioadă a anului trecut, cu 
peste 5 000 tone.

Cu aceeași seriozitate și responsa
bilitate se acționează și in coopera- 
tivele agricole in ce privește asigu
rarea furajelor. Timpul capricios a 
impus stabilirea de măsuri opera
tive, diferențiate de la zonă la zonă, 
de la unitate la unitate, astfel ca să 
poată fi folosite cu maximum de 
eficiență ferestrele de timp optim. 
Ca atare, in toate cooperativele 
agricole, cantitățile de furaje re
coltate pină in prezent sint 
mai mari față de perioada similară 
a anului trecut. Bunăoară, la Coo
perativa Agricolă din Alțîna — uni
tate cu un sector zootehnic puternic 
— planul la fin a fost depășit cu 
800 tone, iar la semifin din lucerna 
și trifoi — cu 1 200 tone ; la Coope
rativa Agricolă din Șura Mare — 
unitate ce ocupă un loc de frunte la 
producția de lapte în județ — canti
tățile de fin sint mai mari cu 
100 tone și, respectiv, cu 140 tone la 
suculente. Iar lista poate continua.

De altfel, programul de măsuri 
dezbătut și adoptat de recenta 
plenară a Comitetului Județean Si
biu al P.C.R., consacrată analize;, 
problemelor de agricultură, a stabi
lit responsabilități și sarcini conCti*- 
te pe unități agricole, menite sk 
contribuie la îndeplinirea in condi
ții de inaltă eficientă și calitate a 
programului județean de dezvoltare 
a zootehniei.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scînteii*

sfeclei de zahăr,

hectare se prezintă bine, asigurind 
obținerea unor recolte mari. în pre
zent. in toate unitățile a încecut 
stringerea recoltei, lucrare care se 
realizează conform graficelor întoc
mite de comun acord cu fabricile din 
Tăndărei si Urziceni. Pentru ca fie
care mijloc de transport să realizeze 
cel puțin trei drumuri pe zi, forma
țiile care fac decoletarea sfeclei si 
încărcarea au primit in ajutor forte 
de muncă si din alte sectoare. în- 
cepind de hini. 28 august, in majori
tatea unităților cu suprafețe mari 
cultivate cu sfeclă de zahăr vor in
tra miiloace de transDort puse la dis
poziție de întreprinderile de indus
trializare a sfeclei de zahăr din Țăn- 
dărei si Urziceni. fapt ce va permi
te ca în aceeași zi cu recoltarea să 
se transoorte întreaga cantitate re
zultată. In acest fel se înlătură pier
derile de producție cauzate de tem
peraturile mari care duc la deshi
dratare. Comandamentul județean 
pentru agricultură a stabilit imou- 
terniciti in cadrul fiecărui consiliu 
agroindustrial si pe unități care ur
măresc modul in care se realizează 
recoltarea si transportul producției 
de sfeclă si rezolvă cu promptitudine 
problemele ce se ivesc. La sfirsitul 
fiecărei zile de muncă se analizează 
modul cum au fost Îndeplinite 
gramele stabilite. Acolo unde se 
stată deficiente se iau operativ 
șurile care se impun centru ca 
tantele să nu se adune, iar fabricile 
de industrializare să aibă asigurată 
materia orimă necesară funcționării 
Ia capacitate.

Mîhal VIȘOIU
corespondentul „Scînteii"

pro- 
con- 
mă- 
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Marelui Erou al României socialiste, tovarășei Nicolae Ceausescu 
- devotamentul, dragostea si recunoștința întregului partid si popoi

Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele țării
---- --------------------------------------------------------- -Z___________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________ _________________________

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. se sub
liniază : în aceste momente aniver
sare prilejuite de sărbătorirea a 45 
de ani dc la istoricul' eveniment din- 
August 1944: intr-o deplină unitate 
de gind și faptă .cu întregul nostru 
partid și popor, oamenii muncii de 
pe străvechile plaiuri românești ale 
Aradului, in frunte cu comuniștii, 
aducem un sincer și călduros oma
giu strălucitei și' prodigioasei acti
vități revoluționare pe care o desfă- 
șurați de aproape șase decenii, dind 
glas sentimentelor de aleasă stimă, 
de nemărginita dragoste și adincă 
recunoștință ce le nutrim față de 
dumneavoastră — ctitorul genial al 
României socialiste. Erou intre eroii 
neamului românesc, strălucit mili
tant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Cu aceste ginduri, ne reînnoim 
angajamentul solemn de a munci 
fără preget, cu toată dăruirea și 
pasiunea, pentru a întimpina cu 
fapte de muncă deosebite mărețul 
eveniment din viața comuniștilor 
români — cel de-al XlV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
și ne manifestăm deplina adeziune 
față de Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la propunerea de 
realegere a dumneavoastră la Con
gresul al XlV-lea în înalta funcție 
de secretar general al partidului — 
garanția mersului nostru înainte pe 
drumul socialismului și comunis
mului.

In aceste nțomente sărbătorești, 
cînd întregul partid și popor ani
versează împlinirea a 45 de ani de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, însuflețiți de cele mai alese 
gîndurî și simțăminte de nețărmurită 
dragoste, adîncă prețuire și înaltă 
recunoștință, îngăduiți-ne să vă ex
primăm dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicplae Ceaușescu, conducătorul 
clarvăzător al partidului și statului, 
genialul ctitor și strateg al Româ
niei socialiste moderne, ilustră per
sonalitate a lumii contemporane, 
omagiul fierbinte al comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc și trăiesc 
în județiit Argeș pentru strălucita 
activitate ce o. dedicați cu nemărgi
nită dăruire, cutezanță și pasiune 
revoluționară binelui și fericirii pa
triei, împlinirii idealurilor de pro
gres și prosperitate ale întregii na- 
țfjini, cauzei socialismului și păcii în 
lume — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R.

în consens cu voința întregului 
partid și popor, ne exprimăm ade-, 
ziunea totală la Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la propu
nerea de realegere a dumneavoas
tră, la Congresul al XlV-lea, în 
funcția supremă în partid — ceea ce 
constituie garanția și certitudinea 
înfăptuirii Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 'și comuniste 
pe pămîntul patriei străbune.

în .telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AI. P.C.R.ț se 
arată s în aceste momente de înaltă 
și luminoasă sărbătoare, cînd ani
versăm mărețul act de voință pa
triotică din august 1944, gindurile și 
simțămintele comuniștilor, ale tutu
ror locuitorilor județului Brașov se 
adună intr-un imens buchet al dra
gostei nețărmurite și recunoștinței 
fierbinți pe. care vi-1 transmitem, cu 
profund respect, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Sărbătorind 45 de ani de la revo
luția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
sub semnul unității de granit. în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
conducătorul său genial, folosim și 
acest prilej , pentru a reafirma con
sensul uftariim al comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor județului Bra
șov, ca Ia .al XlV-lea forum al 
partidului să. fiți reînvestit, mult 
stimate si iiibite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in funcția de 
supremă răspundere de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân — opțiune politică și patriotică 
de excepțională însemnătate pentru 
viitorul comunist al patriei.

Sintem hotărîți na in spiritul a- 
cestor documente magistrale _să 
muncim astfel incit să asigurăm 
realizarea integrală a sarcinilor ce 
ne revin in acest an si pe întregul 
cincinal. Raportmdu-Vu ca 65 uni
tăți economice și-au îndeplinit îna
inte de termen planul, pe 8 luni la 
producția-marfă industrială, cu o 
producție suplimentară de 12 mili- 
arde viei, ne angajăm, totodată, șa 
îmbunătățim întreaga activitate din 
industrie pentru ca județul in între
gul său să finalizeze pină la Con- 
teesul al XlV-lea al partidului pla
ni pe întregul an și pe primii patru 
un-ai cincinalului.

^tP'etsarea a patru decenii și ju- 
matattoj,. j;i victoria revoluției de 
^iberat si națională, antifas-

htiimperiallstă din August 
mi,m'it epocai in istoria Româ- 

nn.iract su,.4.jn demnității națio- 
,'2-> ,iSonst't‘«> pentru comuniștii și 
TETt-11 Hi muncii din COMI-rAWi.1' U1‘ AL PLANIFI-
n vă .nou,S1 minunat prilej de
milor « sa Pl'tnviți, din adincul ini- 
tate si f*e- Valde urări de sănă- si nesecJ»C«& ’'iaț& îndelungată
a de muncă pentrua conduce pe ma, denarte poporul 
nostru cu aceeași p°por£
secvență pe calei. '^i? socialis
mului și comunism\4uftCdl 11 socialls

Prin aplicarea cr«M0\ „ ,<,„0,,, 
generale ale dezvoltă^ fLprtlrti 
a principiilor socialisrirtm A,- 
la realitățile și . condiV 
Romanței, prin situarea wiF 
la baza întregii activități bondul™ 
sociale a concepției potrivi ^J.1. 
socialismul se construiește'^,'’^13 
porul și pentru popor, dumneavJa<.T?T 
ați fundamentat in fiecare 
obiectivele și direcțiile esențiale 
progresului multilateral al patrie, 
concentrind c" ' "
varea problemelor cardinale ale creș- cuitorii iUI 
terii economice intensive, echilibrate Nr’xpă, la 
și eficiente.

în deplin consens cu cUe mai alese 
ginduri și aspirații ale națiunii, fo
losim și acest moment aniversar pen
tru a exprima întreaga noastră ade
ziune la Hotărirea Plenarei Corni-, 
tetului Central al partidului privind 
realegerea dumneavoastră, la cel de-al

multilateral al patrii-, j-i.i 
eforturile pentru rezol- \rr 
melor cardinale ale eres- .cilii

XlV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, în funcția supremă 
de secretar general al partidului, cu 
nestrămutata convingere că această 
opțiune de covîrșitoare importanță 
politică reprezintă garanția înfăptui
rii cu suoces a grandioaselor progra
me de înflorire multilaterală pe mai 
departe a țării, de afirmare liberă și 
demnă a României între statele lumii.

Corhuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru — se arată 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. 
— iși îndreaptă gindurile și senti
mentele cele mai alese, de profund 
respect și admirație, de fierbinte 
recunoștință, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii 
neamului, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane.

în deplin consens cu cele mai vi
brante simțăminte ale întregii na
țiuni române, ne manifestăm de
plina adeziune la Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.R. cu privire la pro
punerea de realegere a dum
neavoastră, la Congresul al XlV-lea 
al partidului, în suprema funcție de 
secretar general — garanție și cer
titudine a mersului nostru înainte 
pe drumul socialismului și comunis
mului.

Avînd drept călăuză permanentă 
vizionara dumneavoastră gîndire 
revoluționară, magistral fundamen
tată in proiectul Programului- 
Directivă și Tezele celui de-al XIV- 
lea Congres al partidului, luminoa
sele deschideri ce rezultă din aces
te documente programatice. de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, oamenii muncii din jude
țul Botoșani vă încredințează, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea lor 
unanimă și nestrămutată de a vă 
urma fără precupețire, de a munci 
cu și mai multă abnegație pentru 
a-și spori contribuția la înflorirea 
patriei române.

: într-o
gândire și 

gloriosul 
eveniment

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
JUSTIȚIEI se subliniază 
unanimitate de simțire, 
voință sărbătorim astăzi 
act de la 23 August 1944, 
cu consecințe epocale pentru ascen
siunea, in deplină libertate și inde
pendență, a poporului român, in 
ambianța de puternic avint politic 
și de mare efervescență revoluționa
ră. generată de Hotărirea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind propunerea 
de realegere a dumneavoastră, la cel 
de-al XlV-lea Congres, în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, propunere, care răspunde 
unui vibrant deziderat național, în
trunind consensul nostru, al tuturor, 
eroica și titanica dumneavoastră ac
tivitate de aproape șase decenii 
consacrată binelui și fericirii na
țiunii române, fiind chezășia sigură 
a dezvoltării multilaterale, pe mai 
departe, a scumpei noastre patrii, 
(liberă, suverană și independentă.

Vă încredințăm, mult, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem angajați cu toate forțele, 
consacrindu-ne toată energia, pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
■condiții a sarcinilor ce ne revin, 
hotărîți să inaintăm, o dată cu în
tregul nostru popor, pe luminosul 
drum al unor noi și mari realizări, 
al prosperității și libertății.

conducătorul
tării, patriot înflăcărat, 

personalitate a vieții 
promotor de seamă 

independență, colabo- 
al dreptului suprem 
la viață, la existență

în aceste momente de înaltă sem
nificație istorică pentru poporul și 
patria noastră, la a 45-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia
listă, comuniștii, oamenii muncii — 
se spune in telegrama CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI — vă 
exprimă cu adîncă emoție sentimen
tele lor de profund respect, de 
aleasă prețuire și recunoștință, 
dumneavoastră, mult iubite și sti- 

: mațe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste moder
ne, strălucit militant și tribun revo
luționar, conducătorul încercat al 
destinelor 
proeminentă 
internaționale, 
al politicii de 
rare și pace, 
al popoarelor 
liberă și suverană.

însuflețiți do înaltul dumneavoas
tră exemplu, de pasiunea, abnegația 
și devotamentul pe care le-ați insu
flat întregii noastre națiuni, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un e- 
fort. că vom investi toată energia și 
puterea noastră de muncă pentru 
realizarea sarcinilor de mare răs
pundere care ne revin în moderni- 

. zarea industriei și economiei națio
nale. pentru înfăptuirea prețioaselor 
dumneavoastră indicații și orientări, 
de a ridica pe o treaptă superioară 
nivelul tehnic și calitativ al pro
ducției. de a spori eficiența întregii 
activități economice.

pentru edificarea noii 
pămintul României.

Aniversarea acestui glorios ju
bileu. luminoasă pagină a luptei po
porului nostru, a clasei muncitoare, 
•sub conducerea Partidului Comunist 
Român, ne prilejuiește posibilitatea 
de a evoca și omagia, cu aleasă 
cinstire, cu profund respect și a- 
dincă mindrie patriotică rolul dum
neavoastră hotărîtor, mult stimate 
și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. al mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — 
în organizarea și desfășurarea ac
țiunilor revoluționare împotriva 
fascismului și războiului, pentru li
bertate. independență și suveranita
tea patriei, 
societăți pe ,._........ _ _________

în aceste momente de înaltă 
fervescență . ___ _______ ____
dezbaterea de către întregul partid 
și popor a documentelor programa
tice ce urmează a fi supuse aprobă- 

marelui forum al comuniștilor 
■mani djn ]una noiembrie, toți lo- 
■itorii județului Buzău își ex-

• - /rtison cu țara, entuziasta 
2?u,nJP >■ ^btărîrea Plenarei C.C.

i c ln —28 iunie a.c. pri-
f ’r>n<ArealeSeiiea «îi'mneavoastră, la sunrTm^H 31 Xf>lea- în func*la 
supi emi de secretai SPnpra1 al part.iduhK cea mai sic, 1 *•, .nfăni.X cx . «ira garanție a mîaptuiXi neabătute a cutezătoarelor program,, de inf lorice “con0mî- 
co-sociala multilaterală a bascei.

e-
patriotică, generate de

în aceste momente sărbătorești, 
cînd partidul, tara. întregul popor, 
strîns unit în iurul dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. aniversează împlinirea a 45 
de ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă de la 23 
August 1944. comuniștii, toți locuito
rii județului Caraș-Severin vă aduc 
un vibrant și respectuos omagiu, 
expresia recunoștinței profunde pen
tru eroica activitate revoluționară 
pe care o desfăsurati de aproape 
sase decenii, ounindu-vă întreaga 
viată, cu devotament si credință, in 
sluiba edificării destinului nou. so
cialist si comunist pe pămîntul 
României — se subliniază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Cu profundă si nemărginită mîn
drie si satisfacție rememorăm, la 
acest fericit ceas aniversar, glorioa
sele pagini ale devenirii scumpei 
noastre patrii. în care la loc de 
cinste se situează si impresio
nantele împliniri in toate dome
niile de activitate ale Caras-Se- 
verinului. în anii fără egal ai ..Epocii 
Nicolae Ceausescu", de cînd la cirma 
destinului nostru vă aflati dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al națiu
nii, Erou între eroii neamului, pro
eminentă personalitate a lumii con
temporane, a cărui reînvestire în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, la cel de-al XlV-lea 
Congres al P.C.R., o susținem din 
adîncUl inimii, această opțiune con
stituind garanția înfăptuirii cu 
succes a tuturor aspirațiilor noastre 
de progres si bunăstare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se arată: 
împreună cu întregul partid și 
popor; comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe străvechile meleaguri ro
mânești din județul Cluj vă roagă 
să primiți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, 

• Angajament patriotic, muncitoresc, de a îndeplini 

planul pe acest an pină la Congresul al XlV-lea

• „Ceaușescu reales la al XlV-lea Congres!" — 

expresie a voinței întregului partid și popor

cele mai calde felicitări, profunda 
și înalta lor cinstire, admirația și 
recunoștința fierbinte pentru prodi
gioasa activitate pe care o desfășu
rați cu clarviziune, fermitate și con
secvență in slujba celor mai înalte 
idealuri și aspirații ale poporului 
român, ale socialismului și comunis
mului în patria noastră, pentru 
triumful păcii în lume.

In aceste zile, cind proiectul Pro- 
gramului-Directiyă și Tezele celui 
de-al XlV-lea Congres al partidu
lui ,se află în dezbaterea comuniș
tilor, a întregului popor, ni se oferă 
minunatul prilej de a exprima, din 
adîncul inimilor, adeziunea noastră 
deplină la Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului, garanția sigură a 
ridicării patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a înaintării ferme 
a României pe drumul glorios al 
socialismului și comunismului.

Aniversarea a 45 de ani de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944 ne 
oferă și nouă, oamenilor muncii din 
industria chimică și petrochimică, 
laolaltă cu întregul popor, sărbăto
rescul prilej de a vă ruga să primiți, 
din adîncul inimilor noastre, un vi
brant și fierbinte omagiu, se subli
niază in telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL MINISTERU
LUI INDUSTRIEI CHIMICE ȘI PE
TROCHIMICE.

împreună cu toți comuniștii patri
ei, cu întregul popor, dorim să dăm 
din nou glas sentimentelor noastre 
de nespusă bucurie și totală adeziu
ne față de Hotărirea Plenarei Comi
tetului Central al partidului privind 
propunerea de realegere a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al XlV-lea al P.C.R., în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, chezășie sigură pentru conti
nuarea neabătută a procesului revo- 

■ luționar, a triumfului deplin al so
cialismului și comunismului în 
România.

Adresîndu-vă, și cu acest prilej, 
mulțumirile și recunoștința noastră 
nemărginită, dorim să vă asigurăm, 
mult stimate și iubite toyarășe 
secretar general al partidului, pre
ședinte al Republicii, că, puternic 
mobilizați: de îndemnurile și indica
țiile pe care ni le-ați adresat, vom 
munci cu toată dăruirea, cu efem 
revoluționar, fiind hotărîți ca in 
cinstea Congresului al XlV-lea al 
partidului să ne sporim eforturile 
pentru realizarea cifrelor de plan 
in condiții de eficiență maximă, pen
tru creșterea permanentă a calității 
produselor noastre, în special a celor 
destinate exportului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se 
subliniază : Sărbătorind cu fierbinte 
patriotism împlinirea a patru decenii 
și jumătate de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — moment 
de importantă hotărîtoare în istoria 
patriei, pe care întregul nostru popor 
îl omagiază în atmosfera de puternic 
avint revoluționar generat de Hotă
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. de a 
propune la cel de-al XlV-lea Con
gres realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de conducere a 
partidului, de mărețele perspective 
cuprinse în proiectul Programului-

Directivă și Tezele pentru marele 
forum al comuniștilor români din 
luna noiembrie — comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Giurgiu 
vă exprimă cele mai vibrante senti
mente de profundă dragoste. înaltă 
stimă si aleasă prețuire pentru pro
digioasa activitate pe care ați deS- 
fășurât-o și o desfășurați în slujba 
celor mai vitale interese ale tării, de 
independentă și suveranitate națio
nală, pentru pilduitoarea abnegație 
cu care v-ati consacrat întreaga viață 
triumfului socialismului si comunis
mului pe pămintul românesc, cauzei 
păcii si progresului în lume.

Cu prilejul fericit al împlinirii 
celor patru decenii și jumătate 
de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. permiteti-ne. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,. 
să vă asigurăm de profundul nostru 
devotament, de adeziunea noastră 
totală la politica internă și externă 
a partidului. Ia istoricele documente 
ale Congresului al XlV-lea al parti
dului. supuse in aceste zile dezbaterii 
întregului partid. întregului popor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. se arată : 
Dînd glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste, prețuire și admirație 
ale comuniștilor, ale tuturor celor ce 
trăiesc si muncesc pe meleagurile 
Gorjului înfloritor, vă rugăm să ne 
permiteți să vă adresăm, cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă șl antiimperialistă 
de la 23 August, cele mai sincere și 
respectuoase felicitări, o dată cu 
urările noastre fierbinți, pornite din 
adîncul inimii, de multă sănătate și 
putere de muncă, viată fericită si 
îndelungată, spre gloria si măreția 
patriei dragi — România socialistă.

Sustinînd din toată inima istorica 
Hotărire a Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea dumneavoastră la 
marele forum comunist din noiem
brie în suprema funcție de secretar 
general al partidului — chezășia 
sigură a noi și remarcabile victorii — 
vă încredințăm că vom acționa fără

preget pentru transpunerea fermă în 
viată a indicațiilor si orientărilor 
prețioase date de dumneavoastră la 
recentele forumuri ale democrației 
munci torești-revolutionare. pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin in 1989, în întregul cincinal, 
în vederea sporirii aportului jude
țului Gorj la asigurarea bazei ener
getice si de materii prime a tării, la 
înălțarea României moderne pe noi 
culmi de progres si civilizație so
cialistă.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA se 
arată: La sărbătoreasca aniversare a 
45 de ani de la glorioasa revoluție de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 
1944. cetățenii români de naționalitate 
maghiară, intr-un glas cu întreaga 
țară, exprimînd cele mai alese gin
duri și sentimente de înflăcărată dra
goste, adîncă prețuire și nețărmurită 
recunoștință, vă adresează, cu profund 
respect și deosebită stimă, un vibrant 
omagiu dumneavoastră, marele Erou 
al națiunii, patriot Înflăcărat, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane. care din anii fragezi ai 
tinereții ați slujit idealurile supreme 
ale partidului si poporului.

In aceste momente de glorioasă 
aniversare dăm glas din nou ade
ziunii noastre depline la Hotărirea 
Plenarei Comitetului Central privind 
realegerea dumneavoastră de către 
Congresul al XlV-lea în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Această op
țiune istorică reprezintă si pentru 
cetățenii români de naționalitate 
maghiară chezășia sigură a întăririi 
unității și coeziunii partidului, a 
mersului neabătut înainte al Româ
niei spre cele mai înalte culmi de 
progres și civilizație, a ridicării 
continue a bunăstării oamenilor 
muncii, a consolidării independenței 
și suveranității- patriei.

în telegrama CONSILIULUI NA
TIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR se spune : Cu deosebit 
respect și aleasă stimă, vă rugăm 
să ne permiteți ca în aceste mo
mente de măreață și scumpă sărbă
toare pentru țară, cinci întregul nos
tru popor, strîns unit in gind și 
■faptă în jurul partidului, omagiază 
cea de-a 45-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și naționa- 

,lă, antifascistă și antiimperialistă de 
•la 23 August 1944, să dăm expresie, 
in numele pionierilor și șoimilor pa
triei, al tuturor copiilor României 
socialiste și al cadrelor care le în
drumă activitatea, omagiului fier
binte; sentimentelor de profundă 
dragoste, nemărginită recunoștință 
și prețuire față de dumneavoastră, 
■mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
marele conducător al naftiunii noas
tre socialiste.

Alături de întreaga noastră na
țiune, exprimăm, și cu acest prilej, 
adeziunea fierbinte și deplină a ce
lei mâi tinere generații a patriei la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral ăl Partidului Comunist Român 
din 27—28 iunie 1989 de a propune 
Congresului al XlV-lea al partidului 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. în func
ția supremă de partid, act istoric cu 
adinei semnificații politice, chezășie 
sigură a viitorului luminos și demn 
al României socialiste, a înaintării

ei ferme spre cele mal înalte culmi 
de progres și civilizație, spre comu
nism.

în telegrama CONSILIULUI OA- 
MENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE GERMANA se 
spune: Cu ocazia celei de-a 45-a a- 
niversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, începută la 23 August 
1944. permiteți-ne, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm din inimă cele mai calde 
urări de sănătate și putere de mun
că. Mobilizat de înflăcăratele dum
neavoastră chemări. întregul popor 
întîmpină marea noastră sărbătoare 
națională și Congresul al XlV-lea al 
Partidului Comunist Român cu re
zultate deosebite în îndeplinirea mai 
devreme a planului la toți indica
torii.

Acest moment sărbătoresc consti
tuie și pentru oamenii muncii români 
de naționalitate germană, asemenea 
întregului nostru popor, un fericit 
prilej de a-și reafirma totala adeziu
ne la Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân ca la cel de-al XlV-lea Con
gres dumneavoastră să fiți reales în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Oamenii muncii români de națio
nalitate germană sînt ferm hotărîți 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a-și aduce contribuția depli
nă la ridicarea pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație a pa
triei noastre scumpe, Republica So
cialistă România, și la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate 
de Congresul al XlV-lea al Partidu
lui Comunist Român.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se afirmă: 
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a glorioasei noastre revoluții 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, comuniștii, toți lo
cuitorii județului nostru vă adre
sează, cu profund respect, cele mai

calde felicitări, urări de sănătate și 
viață îndelungată, adueîndu-vă, tot
odată, un vibrant omagiu pentru 
abnegația și eroismul cu care, încă 
din fragedă tinerețe, v-ați dedicat 
pilduitor întreaga viață și activitate 
înfăptuirii mărețelor idealuri ale 
partidului și poporului nostru, înăl
țării continue a României pe trepte 
tot mai înalte de progres și civi
lizație.

Marile înfăptuiri obținute în anii 
construcției socialiste, perspectiva 
luminoasă pe care ați înfățișat-o 
partidului, poporului român pentru 
cincinalul viitor, pentru anii 2000— 
2010 ne însuflețesc și ne întăresc 
hotărirea noastră de a susține pro
punerea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
prjvind realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV- 
lea Congres, în înalta funcție de 
secretar general al partidului, vă- 
zind in aceasta garanția sigură a 
construirii socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Vă asigurăm că oamenii muncii, 
toți locuitorii județului Iași, strîns 
uniți în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. iși vor 
intensifica eforturile, întreaga acti
vitate politică, educativă, de pro
ducție, în toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale, a sarcinilor 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Aniversând glorioasa victorie a re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă, comuniștii, toți oamenii mun
cii din transporturi și teleco
municații își îndreaptă gindurile 
cu nețărmurită dragoste, profundă 
stimă și vie recunoștință spre dum
neavoastră. eminent revoluționar și 
patriot înflăcărat, cel mai iubit fiu 
al poporului român, marele Erou 
printre eroii neamului, ctitor de 
geniu al României socialiste- mo
derne, personalitate marcantă a 
contemporaneității. Exprimindu-vă, 
în numele tuturor celor ce muncesc 
în această ramură importantă a e- 
conomiei naționale, aceste înălțătoa- 

' re sentimente. CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR SI TELECO
MUNICAȚIILOR vă roagă, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să primiți cele 
mai alese felicitări pe care vi le 
adresăm din adîncul inimii, cu toa
tă dragostea și căldura.

Asemenea întregului popor, a- 
probăm cu toată hotărirea documen
tele pregătitoare ale .Congresului al 
XlV-lea al Partidului Comunist Ro
mân, întemeiate pe gîndirea dum
neavoastră de excepție, cutezătoare 
și clarvăzătoare. Susținem din toată 
ființa noastră, cu toată dragostea și 
căldura, .ca. marele forum al comu
niștilor români din noiembrie să îm
plinească voința unanimă a națiunii 
noastre socialiste reînvestindu-vă in 
suprema funcție de conducere a 
partidului, garanție sigură a înfăp
tuirii, pe străbunele meleaguri ale 
României, a visului de aur al ome
nirii, societatea socialistă si comu
nistă.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se 
arată : în aceste momente de aleasă 
sărbătoare dăm glas adeziunii de
pline a tuturor locuitorilor județului 
Neamț față de propunerea ca cel 
de-al XlV-lea Congres să vă re

aleagă în funcția supremă de secre
tar general al partidului pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul vi
zionar și încercat, ctitorul de geniu 
al României socialiste. Eroul păcii 
și înțelegerii intre popoare, vâzind 
în această istorică opțiune garanția 
înaintării noastre neabătute pe dru
mul socialismului și comunismului.

Cu bucuria succeselor obținute in 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust. , însuflețiți de inl'lăcăratele 
dumneavoastră îndemnuri adresate 
întregului popor și profund recunos
cători grijii permanente ce o purtați 
județului Neamț și patriei întregi, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că sîntem angajați 
și acționăm cu toată dăruirea și 
răspunderea comunistă pentru reali
zarea în întregime a sarcinilor de 
plan pe anul 1989 pină la Congresul 
al XlV-lea al partidului, pentru a 
întîmpină înaltul forum al comuniș
tilor români cu exemplare fapte de 
muncă în toate domeniile.

Cu prilejul glorioasei sărbători 
de la 23 August, cînd, alături de în
treaga națiune, strîns uniți în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite șl stimate tovarășe 
secretar general, aniversăm 45 de 
ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, vă rugăm 
respectuos să primiți, din partea co
muniștilor, a tuturor locuitorilor 
jtfdețului nostru — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. — un vibrant 
omagiu și cele mai alese sentimente 
de dragoste și admirație, de adîncă 
prețuire și recunoștință pentru eroi
ca și înțeleaptă activitate pe care, cu 
pilduitoare dăruire patriotică și 
neobosit patos revoluționar, o consa- 
crați înălțării României socialiste pe 
noi trepte de progres și civilizație, 
promovării aspirațiilor de pace și 
prietenie ale întregii omeniri.

Pe temeiul acestor supreme ade
văruri, care definesc covîrșitoarea 
dumneavoastră personalitate, ne ex
primăm, cu profundă satisfacție, to
tala aprobare și deplina adeziune la 
Hotărirea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din iunie a.c. privind propunerea de 
realegere a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de-al 
XlV-lea Congres, în funcția supremă 
de secretar general al partidului, 
văzînd în aceasta expresia voinței 
care ne animă de a vă urma cu cre
dință și înalt patos constructiv pe 
drumul luminos al împlinirii idealu
rilor supreme : edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
visului de aur, comunismul, pe pă
mîntul scump al patriei.

In acest moment de mare însem
nătate pentru poporul român, ani
versarea a 45 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, săr
bătoare scumpă tuturor comuniști
lor, întregii noastre națiuni, repre
zintă și pentru noi — se spune în 
telegrama COMITETULUI ORGA
NIZAȚIEI DE PARTID A APARA
TULUI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN — minunatul prilej de a vă 
adresa respectuos rugămintea, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. să pri
miți profundul nostru omagiu, îm
preună cu cele mai distinse senti
mente de prețuire, recunoștință și 
înaltă considerație, pentru contribu
ția dumneavoastră decisivă, de ex
cepțională însemnătate, ce o aduceți 
de aproape șase decenii d°sfășură- 
rii vastei opere de construcție socia
listă, realizării grandioaselor ctito
rii. fără egal în multimilenara exis
tentă a patriei, ce au dat. spre mîn- 
dria și satisfacția poporului român, 
o neasemuită strălucire chipului ță
rii, un loc de frunte și un binemeri
tat prestigiu în rîndul națiunilor 
lumii.

Ne facem o datorie de conștiință 
pentru a da glas sentimentelor noas
tre de dragoste fierbinte și nețărmu
rită recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
contribuția decisivă, determinantă, 
de excepțională valoare teoretică și 
practică, la elaborarea magistralelor 
documente ale Congresului al 
XlV-lea al partidului, care deschid 
grandioase perspective înaintării pa
triei noastre pe calea socialismului 
și comunismului, perspective spre 
care năzuiește întreaga noastră na
țiune.

In aceste momente de măreață săr
bătoare a poporului român, cind se 
împlinesc 45 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August — eveni
ment crucial în devenirea istorică a 
patriei, vă rugăm respectuos să pri
miți cel mai vibrant omagiu, felici

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate, cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, un număr mare de 
mesaje și telegrame de felicitare din partea unor comitete municipale, 
orășenești și comunale de partid, a unor organizații de masă și obștești, 
colective ale unor întreprinderi industriale, de construcții și transpor
turi, institute de proiectare și cercetare, unități agricole, uniuni de crea
ție, instituții culturale, de artă, învățămînt și presă, din domeniul ocro
tirii sănătății, unități militare, activiști de partid și de stat, personali
tăți ale vieții politice, cultural-științifice, reprezentanți ai cultelor, pre
cum și din partea lucrătorilor ambasadelor României în diferite țări 
ale lumii.

Mesajele și telegramele dau expresie sentimentelor de aleasă dragoste 
și prețuire ale tuturor cetățenilor României socialiste față de condu
cătorul partidului și statului, profundei recunoștințe ce i-o poartă pentru 
neobosita activitate revoluționară consacrată, de aproape șase decenii, 
pentru libertatea și independența țării, pentru dezvoltarea ei multila
terală. în ritm accelerat, pentru înălțarea ei pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație.

Sînt exprimate, de asemenea, simțăminte de profund respect și înal
tă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare 
însemnătate pe care o aduce la fundamentarea și transpunerea în viață 
a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, pen
tru competenta deosebită cu care asigură conducerea și înflorirea științei, 
invățămintului și culturii românești.

Mesajele și telegramele reafirmă adeziunea unanimă a Întregului 
partid și popor, a tuturor fiilor patriei la Hotărârea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al XlV-lea, în funcția supremă de secretar general al parti
dului — garanție și certitudine a înfăptuirii cutezătoarelor obiective ce 
vor fi stabilite de forumul comuniștilor români, a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și comuniste pe pămintul străbun al pa
triei noastre.

Semnatarii mesajelor și telegramelor reafirmă, asemenea întregului 
popor, adeziunea deplină la politica externă a României socialiste, la 
acțiunile și inițiativele promovate de fondatorul și promotorul acestei 
politici, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >

tări și urări pornite din adincul in 
milor noastre de sănătate deplin; 
ani mulți și rodnici, încununați c 
cît mai multe împliniri și satisfacți 
nesecată energie creatoare pentru 
conduce partidul și țara cu aceea 
înțelepciune, clarviziune științific 
și fermitate patriotică pe drumi 
făuririi societății comuniste — se r» 
levă în telegrama COMITETUL! 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Cu cele mai alese sentimente c 
nemărginită admirație și prețuir 
de Înălțător patriotism, dorim și c 
acest minunat prilej aniversar să n 
reafirmăm voința nestrămutată de 
susține din toată ființa noastră Hc 
tărirea Plenarei Comitetului Centri 
al partidului din iunie anul acest 
ca la cel de-al XlV-lea Congres s 
fiți reînvestit în suprema funcție d 
secretar general al partidului, opțiu 
ne istorică fundamentală a întreg 
noastre națiuni.

Asemenea tuturor fiilor țării, ea 
menii muncii din comerțul sociali;
— se spune In telegrama CONSI 
LIULUI DE CONDUCERE AL Ml 
NISTERULUI COMERȚULUI INTE 
RIOR — nutresc cele mai vii sen 
timente de satisfacție și mindrie pa 
triotică pentru că, la cea de-a 45- 
aniversare a marelui act istoric d< 
■la 23 August 1944, întregul nostr 
popor, într-o deplină șl nezdruncl 
nată unitate de gînd șl simțire, lș 
exprimă voința nestrămutată de 
susține Hotărirea Plenarei Comite 
tului Central al Partidului Comunis 
Român privind propunerea de reale 
gere a dumneavoastră, mult stimat» 
și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al XlV-lea, ln suprem; 
funcție de secretar general al parti 
dului. chezășia cea mal sigură 1 
mersului ferm al României pe dru 
mul făuririi societății socialiste mul 
tilateral dezvoltate și al înaintări 
spre comunism.

Angajîndu-ne să întîmpinăm ci 
noi și valoroase fapte de munci 
Congresul al XlV-lea al Parti 
dului Comunist Român, event 
ment politic de însemnătate is
torică în viața întregii națiuni 
ne exprimăm convingerea fer
mă că sub conducerea ințeleapt; 
a dumneavoastră, mult stimate ș 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
eminent revoluționar și înflăcărai 
patriot, genial fondator al Românie 
socialiste moderne, proeminente 
personalitate a lumii contemporane 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, partidul și po
porul nostru vor înfăptui grandioa
sa operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre împlinirea 
visului de aur al omenirii — co
munismul,

Dînd expresie simțămintelor noas
tre de dragoste nemărginită, de 
înaltă prețuire și recunoștință pen
tru dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu
— se spune în telegrama ACADE
MIEI DE STUDII SOCIAL-POLI- 
TICE DE PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. - 
în deplină unitate de gind și simțire 
cu întregul partid și popor, ne ex
primăm adeziunea totală față de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind propunerea pentru realege
rea dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, conducător 
încercat al partidului și poporului 
român, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, în înalta fupe- 
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Vedem în aceasta, 
cu deplină încredere și nețărmurită 
mindrie, garanția sigură a. mersului 
ferm înainte al societății socialiste 
românești, a continuării procesului 
revoluționar de înfăptuire a marilor 
obiective pe care și le propune 
întregul nostru popor și pe care le 
va adopta Congresul al XlV-lea ai 
partidului.

în acest moment aniversar ne 
exprimăm, totodată, via recunoștință 
față de activitatea neobosită a 
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, care și-a 
consacrat, cu înaltă competență și 
spirit revoluționar, întreaga viață 
dezvoltării științei, culturii și în- 
vățămintului, nobilelor țeluri de 
modernizare structurală a societății 
socialiste românești, promovării po
liticii de pace și colaborare între 
popoare.

Cadrele didactice, studenții șl 
cursanții Academiei de Studii Social- 
Politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
avînd ca îndrumar prețios mo
numentala dumneavoastră operă 
teoretică, pătrunsă de cel mai înalt 
spirit creator, sint ferm hotărîți să 
întîmpine Congresul al XlV-lea cu 
importante succese in pregătirea 
politico-ideologică revoluționară, să 
acționeze în așa fel îneît să fie 
demni de îndatoririle și obligațiile 
de onoare ce le revin ca militanți 
ai partidului.
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Cronica zilei
în perioada 24—26 august 1989 a 

avut loc la Varșovia Reuniunea a- 
nuală a Grupului Generalilor pentru 
Pace și Dezarmare, reuniune ce s-a 
desfășurat sub deviza „50 de ani de 
la izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial — avertismentele și 
concluziile care decurg din aceasta".

La Reuniune a participat din țara 
noastră general de armată (r) Tu- 
toveanu Ion, vicepreședinte al Co
mitetului Foștilor Luptători și Ve-

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
erai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
lânia, Comitetul Județean de Partid Arad raportează terminarea rccol- 

culturilor de cinepă pentru fibră și realizarea unor producții medii 
10 120 kg tulpini la hector, cu mult peste prevederile planului. Recoi- 
bogate ce au fost obținute demonstrează elocvent grija partidului și 

ului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea pu
ică a agriculturii, ramură de bază a economiei, care a beneficiat în 
construcției socialiste, cu deosebire in epoca inaugurată de Congresul 

IX-lea al partidului, de un puternic sprijin material. Pentru deplina 
ere în valoare a pamintului, bogăție inestimabilă a țării, știința ogri- 
> românească a creat soiuri și hibrizi de mare productivitate. De ase- 
>ea, in acești ani s-a dezvoltat și s-a perfecționat necontenit meca- 
irea lucrărilor agricole, au fost amenajate pentru irigații întinse s*j- 
fețe. O importanță hotărîtoare a avut, în obținerea acestor producții 
i, munca plină de dăruire a țăranilor cooperatori, a mecanizatorilor, 
cicliștilor, care în condițiile marii proprietăți socialiste au avut cel mai 
rivit cadru de punere in valoare a hărniciei, a priceperii lor, a cunoș- 
elor pe core le-au dobindit.

In telegramă se relevă că forțele satelor sînt concentrate, in aceste 
, la recoltarea legumelor și fructelor, la stringerea și depozitarea 
ijelor, la finalizarea pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă 
toamnă.
Oamenii muncii de la sate — se arată în încheierea telegramei — 

: hotăriți să muncească, și în continuare, cu tot elanul pentru a asigura 
inerea unor rezultate bune și la celelalte culturi, sporindu-și in acest 
contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste, la creșterea nivelului 
trai al întregului popor.

LA CINEPĂ

9

PENTRU FIBRĂ
ÎN JUDEȚUL ARAD 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Seitin — 12 820 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Steagul Roșu** Pecica 
— 12100 kg la hectar

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Mureșul “ Nădlac — 
10 890 kg la hectar

9
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ 

Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Iecia Mare — 12 452 kg 
la hectar

CINEPĂ PENTRU FIBRĂ
Județul Arad 10120 kg la hectar

1ITAȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
LA FLOAREA 

SOARELUI

ducție Teiu 
hectar

5 310 kg Ia

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ
Cooperativa Agricolă 
ducție Strimbeni — 
la hectar
Cooperativa Agricolă

de Pro-
5 350 kg

de Pro-

•mare din pag. I)

sare. Vor fi apoi 24 de 
ții de pompare și 106 sta- 
de punere sub pre- 

ne. Puterea instalată — 
MW. Va fi apoi un ba- 
și un lac de acumulare 
valea Suhurlui, pentru 

milioane mc de apă. 
ă care, in principal, va 
pompată din Dunăre — 
perioadele în care debi- 
fluviului este mare și 

d sistemul nu lucrează 
itru irigații, toamna și 
roăvara devreme. Și ast- 
. s-a aplatizat graficul de 
rsum energetic, el este 
jartizat și in perioadele, 
le spunem așa, neagri- 

ie. Alte soluții originale : 
in folosirea judicioasă a 
nfigurației terenului, apa 
i Dunăre, cind fluviul se 
lă la cote mari, pătrunde 
avitațional pe un foarte 
ng tronson din canalul 
agistral. Executăm canale 
ptușite din primă etapă 
etanșate cu folie de poli- 
ilenă. Important pentru 
, altminteri, la nivelul în- 
îgului sistem, pierderile 
n volumul pompat ar fi 
st de 30 la sută...
Vom avea un sistem de 
itomatizare a tuturor no- 
irilor hidrotehnice, stații- 
de punere sub presiune 

o parte din stațiile de re- 
impare. Cu o stație-dispe- 
■r la Galați. Automatizare 
cadă, control electromeca- 
c, totul conectat la un 
■ogram pe calculator. Cu 
‘levarea funcționărilor si 
cariilor. cu intervenții 
romptc etc.
— Ați mai participat la 
roiectarea unor sisteme de 
semenea proporții ?
- Nu. Pe îa începuturi, 

îdatt după facultate, cînd 
veam de conceput iriga- 
ea unei grădini de legume 
i un I.A.S.. ziceam că e 
n lucru _____
isă a trebuit să 
icrări 
mple. Personal, 
rat la 
Ilcorești-Tecuci.
'ecuci... Apoi Ia acesta, care 
un „colos". Și care impli- 

ă o mare răspundere, an- 
:ajare. experiență, gindire 
ehnlcă la nivel mondial, 
„în țara noastră, toate 
istea sînt de acum cuceriri 
erme. rezultate ale unui 
extraordinar ritm de dez
voltare. Specialiști străini 
.•are au vizitat acest șantier 
iu avut cuvinte de admira
te, au fost chiar surprinși 
ie unele soluții tehnice 
leosebite. cum sînt sifonă
rile cu lungimi de peste 3 
km... Nu vă mai spun de

mare...

din ce în

sistemele

Treptat 
abordăm 
ce mai 
am lu- 

Viziru, 
Biliești-

i n

ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
©

©

întreprinderea Agricolă de 
Stat Balaciu —- 5112 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Maia — 5106 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, oamenii 
muncii din unitățile amintite ra
portează terminarea recoltării cul
turilor de floarea-soarelui și cine
pă pentru fibră și obținerea de 
producții mari, superioare celor 
planificate.

In continuarea telegramelor se 
arată că in aceste zile o atenție 
deosebită este acordată eliberării 
terenurilor de producția secunda
ră și efectuării arăturilor. Impor
tante alte forțe sint concentrate la 
recoltarea legumelor și fructelor, 
la stringerea și depozitarea fu
rajelor, la executarea altor lucrări 
în cimp și în zootehnie. Se acțio
nează, de asemenea, la încheierea 
in cel mai scurt timp a pregăti
rilor pentru campania agricolă de 
toamnă, astfel incit să se asigure 
atît stringerea în întregime a pro
ducției agricole, cit si punerea unor 
baze, trainice recoltei anului viitor.

Toți lucrătorii ogoarelor — se 
arată în încheierea telegramelor — 
sint ferm hotăriți să muncească cu 
dăruire și înaltă responsabilitate 
pentru a obține rezultate bune la 
toate culturile, in denlin acord cu 
cerințele și exigentele noii revo
luții agrare, cinstind astfel cu fap
te de muncă meritorii marele e- 
veniment. din viața partidului și a 
țării — cel de-al XIV-lea Congrăs 
al partidului.

BACĂU : Realizări 
edilitar-gospodărești

Edilii comunei Ungureni din ju
dețul Bacău au realizat. în ultima 
vreme, noi edificii social-edilitare 
care au inttegit și infrumusețat 
localitatea. Astfel, au fost date în 
folosință noi blocuri de locuințe în 
care s-au mutat specialiștii satelor, 
au fost construite totodată spații 
comerciale în suprafață de peste 
1 000 metri pătrați, unități presta
toare de servicii și de mică in- 
dustrie. Funcționează azi in comu
nă 7 școli, 6 centre de cultură și 
educație „Cîntarea României", uni
tăți medicale, oficiu P.T.T.R. etc. 
Nu de mult, au fost puse în func
țiune noi surse de apă potabilă și 
pentru irigat, au fost construite 6 
noi poduri și podețe, au fost repa
rate drumuri și trotuare pe o lun
gime de 10 kilometri, amenajate 
parcuri și spații verzi pe o supra
față de circa 5 hectare. Primarul 
comunei, Vasile Istrate, ne spunea 
că multe dintre aceste obiective au 
fost realizate prin contribuția ce
tățenilor. Valoarea lucrărilor reali
zate prin muncă patriotică în acest 
an este de aproape 2 milioane lei, 
cu mult mai mare decit prevede 
angajamentul asumat. (Gheorghe 
Baltă).

teranilor de Război împotriva Fas
cismului.

★
Sub egida Uniunii Artiștilor Plas

tici, la galeria „Căminul artei*4» din 
Capitală a fost deschisă expoziția 
..Pictură și grafică contemporană 
din R.P. Bulgaria44. \

La vernisaj au participat membri 
ai conducerii Uniunii Artiștilor Plas
tici, reprezentanții ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat parte membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Am primit cordialul dumneavoastră mesaj de felicitare pe care ați 
binevoit să mi-1 adresați cu prilejul sărbătorii naționale a Ecuadorului.

Vă mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră deosebit de amabile, 
care reflectă relațiile frățești ce unesc popoarele și guvernele noastre.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi dovada stimei și afecțiunii 
mele personale.

RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele Republicii Ecuador

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italiene. Giulio Andreotti, prin care

ii sînt adresate mulțumiri pentru 
mesajul ți urările transmise cu oca
zia formării guvernului italian. în 
telegramă se exprimă dorința ca re
lațiile dintre cele două țări să se 
întărească și amplifice în viitor.Înfăptuirea idealurilor socialismului- îndatorire supremă a partidului comunist

(Urmare din pag. I)
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11,30 Lumea copiilor O Telefilmoteca de 

ghiozdan. „Fiul munților". Pro
ducție a Casei de Filme Unu. Ulti
mul episod

12,25 Sub tricolor, la datorie I
12,40 Viața satului
13.00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României Q Omagiul țâ

rii conducătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și cu Comitetul de cultură șl 
educație socialistă al județului 
Alba

20.20 Film artistic. „Floarea-soarelui".
Coproducție Italia—U.R.S.S. Cu : 
Sophia Loren, Marcello Mastro-
iani, Ludmila Savelieva, Galina
Andreeva. Anna Carena, Germano 
Longo. Regia : Vittorio de Sica

21,50 Telejurnal
LUNI, 28 AUGUST

țăranii din zonă care, în 
urmă cu ani, cînd le spu
neam că o să aducem apa 
din Dunăre pină la ei. cale 
de o sută de kilometri și pe 
o înălțime de aproape 300 
de metri, se uitau la noi cu 
un fel de milă. „Săracii, 
ăștia s-aii cam scrîntit, vor
besc in dodii“. Acum folo
sesc deja apa aceasta și li 
se pare normal. Chiar ne 
zoresc să terminăm lucră
rile. Și culmea e că au 
dreptate.

Secvențe, oameni, trăiri 
de pe întinderea marelui 
sistem, la exploatare sau la 
construcții :

1. La Dunăre, cîțfva ki
lometri mai jos de Galați, 
la stația de pompare a pri
zei principale. „Nu mai e 
nimic spectaculos de văzut 
— ne spune inginerul

lucrat inginerul Roșu. Bun 
băiat !-“.

4. La acumularea Suhur- 
lui. Panoramă vastă de șan
tier, între două dealuri. Se 
construiește un baraj —

viitori și se grăbește spre 
adincul cimpiilor Covur- 
luiului.

2. La stația de repompare 
Vînători, mai spre... nu 
știm cum să zicem : în sen
sul curgerii apei ar fi spre. cel mai mare baraj de pă- 
aval. In sensul cumpenei 
apelor din zonă ar fi spre 
amonte... Stația, dată 
in funcțiune, e încă în 
finisări. Șeful ei, ing. 
Tonei Iconaru, eiectro- 
tehnician, lucrează aici de 
la absolvire, din 1984 : 
„Cînd am venit, se turnau 
betoanele. Am lucrat și la 
montaj. Acum funcționăm, 
dăm apă agriculturii. N-aș 
fi crezut că o să lucrez în 
acest domeniu. Deși cineva 
mi-a spus. în glumă, fireș
te, că aș fi -predispus pen
tru munci agricole*. Da. 
pentru că muncile agricole

constructorului
Gheorghe Lupoaie, director 
tehnic al I.E.E.L.I.F. Galați, 
un blond voinic și mai 
virstnic, bine călit pe ast
fel de șantiere (între alte
le. Insula Mare a Brăilei). 
Spectaculosul s-a consumat 
în perioada construcției. 
Acum conductele mari, 
care merg pină în adincuî 
albiei Dunării, sint îngro
pate, nu se mai văd. Sînt 
12 sifoane 
direa 
dar ea merge 
adînc. O pompă 
tri înălțime...
Scot din Dunăre 
și îl trimit pe canalul care 
se află la o cotă de sub ni
velul Mării Negre. De aceea 
acum, cînd nivelul Dunării 
e crescut, aDa trece în ca
nal prin sifonare, pompele 
nu funcționează, 
funcționa, ar fi 
terior, un vuiet < 
tor...

Vasile Iorga, 
șeful stației,

— Meseria 
branșa asta, 
combinatul 
acolo există 
pompare), dar

mint ridicat in România. Va 
cuprinde 7.2 mii. mc de 
pămînt adus dintr-un deal 
alăturat, cu... trenul. Da, 
s-a construit o linie specia
lă de cale ferată (cu stație 
C.F.R. și șef de gară) nu
mai pentru a transporta pă- 
mîntul în baraj. Linia se 
înalță, periodic, o dată cu 
barajul. In spatele baraju
lui va fi un lac de 1 200 
hectare și pe o lungime de 
12 km. La baza barajului se 
construiesc acum marile 
casete din beton pentru 
alimentarea lacului. Deci, 
lacul se va umple nu prin 
libera cădere a apei, ci prin 
împingerea ei de jos in sus. 
Invers decît la obișnuitele 
baraje și lacuri de acumu
lare. Sint aici, acum, circa 
530 de constructori. Pe vas
ta întindere a șantierului, 
masivele utilaje, în plin 
efort, dislocă, împing, ta
pează pămînt... Privim de 
sus ; alături de noi, șeful 
brigăzii, mai virstnicul și 
experimentatul inginer Vir
gil Moisescu. Are și el „la 
activ* alte multe șantiere 
și, tot așa, „de la mic la

19.00 Telejurnal
19,25 Ctitorii ale Epocii de Aur ® O 

nouă magistrală urbanistică
19,45 Știința — forță nemijlocită de 

producție. Expoziția renublicană a 
Creației Tehnico-Științifice din ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României"

20,05 Tezaur folcloric
20,35 Industria — programe prioritare
20,55 Localitățile țării în anul 45 al re

voluției o Ritm și armonie
21,15 Din lumea capitalului
21,30 Ce-ți doYesc eu ție, dulce Românie! 

Versuri patriotice, revoluționare
21,50 Telejurnal

vremea

mari. Și clă- 
stației pare mică, 

mult în 
are 9 me-
Sînt 12. 
un... Șiret

. Dacă ar 
aici, in in- 
ca de reac-

un tînăr, 
rriaistru : 
mea e tot 
am lucrat 
siderurgic 
mari 

a 
voie și am venit 
îmi place... Să fi 
dv. cînd am realizat sifo
narea... Treabă cu dichis... 
Acuma merge...

într-adevăr, în canalul 
larg apa dă năvală în mari

în 
la 

(Și 
destații 

fost ne- 
aici... Si 
fost aici

de azi au nevoie, cum se 
vede, și de electrotehni- 
cieni... Sîntem 27 de oameni 
aici, plus trei fete la stația mare", potrivit sensului in- 
radio... Avem cele mai mari ' 
pompe folosite în sisteme
le de irigații. Una singură, 
ansamblu pompă-motor, are 
110 tone. De aici apa o 
urcăm la 98 de metri alti
tudine, într-un bazin de 
refulare, de unde începe 
canalul magistral de pe te
rasă, și călătorește așa cale 
de 32 km...

3. Stația de repompare 
Măstăcani. ?n construcție. 
Aici l-am întîlnit pe Enac 
Ciupercă. Dar și pe tînărul 
inginer constructor, șef de 
brigadă. Dorinei Roșu. Și-a 
început activitatea la siste
mul Ialomița —Călmățui. 
Apoi a venit aici, unde îi 
place grozav, pentru că lu
crările sint mai tehnice, 
mai dificile, îi solicită mai 
mult competența de care e 
sigur și mîndru. Ieșean, ar 
fi putut să se întoarcă acolo 
dar n-o face, întrucît aici 
e mai important pentru el. 
„Ia gîndiți-vă : această 
SRP-7 trimite apă în sus, 
din treaptă în treaptă, la 
103 metri înălțime, 9,5 mc 
pe secundă... E o lucrare ! 
Lucrarea mea ! Cînd aces
te dealuri vor deveni cu 
mult mai roditoare, țăranii 
vor privi spre stația noas
tră și vor spune : -Acolo a

tregii noastre evoluții. „Cînd 
am venit aici era o vale 
pustie. Intîi a trebuit să ne 
construim drumul. Acum, 
aici, este, cum vedeți, o 
așezare omenească indus
trială... Cu oameni serioși, 
constructori vechi. Căliți. 
Că valea asta ne face și ne
căzută. în general, n-are 
apă. Dar cînd plouă; apele 
vin torențial. Au și dever
sat o dată peste baraj. 
Ce-am pățit 1 Acum, prin
cipala noastră grijă este 
controlul calității lucrărilor, 
din oră în oră. Cînd ceva 
nu e în regulă, se oprește, 
se reface. -- • • •
asemenea 
firul văii, 
suflete. O

O mare 
văzut că 
aceste cugete antrenate în 
construcția celui mai mare, 
celui mai tehnic, celui mai 
complicat și mai modern 
sistem de hidroameliorații 
din cîte s-au construit în 
România. Răspunderea pen
tru soarta mai marilor re
colte pentru care statul i 
investit aici miliarde.

Mihai CARANFIL 
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii"

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 27 august (ora 20) — 30 august 
(oi-a 20). în țară : Vremea va fi in 
general instabilă la început în regiu
nile vestice, centrale și nordice, pre
cum și în zonele de deal și de munte, 
apoi, treptat, și în restul teritoriului. 
Vor cădea ploi, care vor avea carac
ter de aversă însoțite de descărcări 
electrice și izolat de grindină pe arii 
relativ extinse la începutul intervalu
lui în vestul țării, apoi, treptat, și în 
celelalte regiuni. Izolat, cantitățile de 
apă pot depăși 20 litri pe metrul pă
trat în 24 ore. Vîntul va sufla slab 
pină Ia moderat, cu unele intensificări 
de scurtă durată în majoritatea zonelor 
țării. Temperaturile minime vor scădea 
în a doua parte a intervalului și în 
regiunile sud-estice și vor fi cuprinse 
între 21 și 27 grade în vestul, centrul 
și nordul țării, și între 26 și 31 grade, 
mai ridicate în prima zi, în sud-est 
pînă la 32—34 grade. în București : 
Vremea va fi predominant frumoasă 
la început, cînd cerul va fi variabil, 
mai mult senin, apoi va deveni treptat 
instabilă, cu cerul mai mult noros și 
vor cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vint slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor oscila 
între 15 și 18 grade, iar cele maxime 
între 31 și 33 grade, apoi intre 27 și 
29 grade.

rostită la Adunarea solemnă de la 
București, partidul nostru nu a con
fundat și nu va confunda niciodată 
anumite greșeli sau abateri de la 
calea socialismului cu socialismul 
însuși, cu principiile socialismului, 
ci, dimpotrivă, a acționat pentru în
depărtarea lor la timp, pentru dez
voltarea fermă a țării pe calea fău
ririi noii orinduiri. Inlăturînd for
mele de conservatorism, de închis
tare și ploconire, șabloanele și dog
mele legate de așa-zisul „model 
unic" în construcția socialismului, 
considerind că socialismul trebuie 
realizat cu poporul ți pentru popor, 
potrivit realităților și condițiilor is
torice și sociale din țara noastră, 
prin aplicarea creatoare a princi
piilor socialismului științific și a le
gilor obiective generale la aceste 
realități, partidul nostru a redat în
tregii națiuni demnitatea, încrede
rea în forțele proprii, i-a redat și 
întărit voința de a fi deplin stăpînă 
în propria țară, de a hotărî de 
sine stătător asupra căilor dez
voltării economico-sociale a Româ
niei. încă în 1965, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia 
că, „in condițiile noii etape de dez
voltare a societății, crește și mai 
mult rolul partidului de organizator 
și conducător ai întregii opere de 
construcție a socialismului". In con
cordanță cu acest principiu de bază, 
consolidîndu-și neîntrerupt funcția 
de centru vital al națiunii. întărin- 
du-și permanent legăturile sale vii, 
directe, cu masele de oameni ai 
muncii, partidul a desfășurat o vas
tă și fecundă activitate de elabora
re a măsurilor și soluțiilor necesare 
mersului înainte, de organizare și 
mobilizare a forțelor întregului po
por in direcția modernizării siste
matice a economiei naționale, pe 
baza celor mai noi cuceriri, ale ști
inței și tehnicii, a perfecționării 
continue a noilor relații de produc
ție. a dezvoltării proprietății socia
liste, a adîncirii democrației socia- 
liște, a participării efective a ma
selor la întreaga viață socială, prin 
realizarea unui sistem nou, revolu
ționar de conducere a întregii acti
vități. Rezultatele obținute, marile 
progrese înregistrate în satisfacerea 
la un nivel cit mai înalt a nevoilor 
soc’etății, a cerințelor făuririi unei 
civilizații superioare, socialiste, 
stau mărturie a justeței acestei po
litici, a caracterului ei științific, 
realist, mobilizator.

Preocupări pe linia perfecționării 
se constată, in ultimul timp, și în 
alte țări socialiste. Evident, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul nostru pornește de la rea
litatea că socialismul se realizează 
în condiții diverse de la o țară la 
alta, de la un popor la altul, și 
chiar de la o etapă la alta, de către 
fiecare partid și fiecare popor, care 
poartă direct răspunderea deplină 
privind dezvoltarea economico-so- 
cială a țării și realizarea socialis
mului. In concepția partidului nos
tru, aceasta înseamnă aplicarea fer
mă a legilor generale obiective, a 
principiilor socialiste imuabile, 
mersul neabătut înainte pe calea 
revoluționară a făuririi socialismu
lui și, în perspectivă, a comunismu
lui. Apare de aoeea cu atît mai pu
ternic caracterul profund nociv, 
inadmisibil al acelor idei și teze 
care, sub pretextul înnoirilor, tind 
să diminueze și. în ultimă instanță, 
chiar să golească de conținut aceste 
cerințe de bază. Punînd în lumină 
cu tărie necesitatea unei atitudini 
ferme împotriva oricăror încercări 
de slăbire și denigrare a socialis

mului, in scopul de a frîna sau cel 
puțin a intirzia mersul inainte al 
popoarelor spre lichidarea asu
pririi și inegalității, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia
cu toată claritatea la recenta Plena
ră a C.C. ‘al P.C.R. că „preocuparea 
pentru perfecționarea dezvoltării 
socialismului in diferite țări trebuie 
să se realizeze nu de pe poziții de 
negare sau subapreciere a forței so
cialismului, ci de pe poziții de afir
mare a forței ți superiorității socia
lismului — care reprezintă viitorul 
întregii omeniri".

în lumina aoestui postulat, nu pot 
să nu provoace îngrijorare acele 
tendințe, sau chiar acțiuni între
prinse in unele țări, care pun sub 
semnul întrebării rolul și răspun
derea partidului comunist. Partidele 
politice sint, se știe prea bine, un 
rezultat al dezvoltării istorice, ele 
au apărut ca urmare a împărțirii 
societății în clase antagoniste, in 
asupritori și asupriți, reprezentând 
expresia intereselor acestor clase. 
Firească și logică este, de aceea, 
concluzia, subliniată în modul cel 
mai ferm de secretarul general al 
partidului nostru, că. o dată cu des
ființarea claselor exploatatoare și 
făurirea unei societăți a dreptății 
și echității sociale, democrația, ade
vărata democrație, participarea în
tregului popor la conducerea socie
tății pot și trebuie să fie realizate 
nu prin existența mai multor parti
de, nu prin apariția unor forțe /po
litice așa-zis „alternative", ci prin 
forme noi de organizare și partici
pare a poporului la conducerea so
cietății. Reprezentînd interesele tu
turor categoriilor sociale, ale între
gului popor, partidul unic al clasei 
muncitoare, înarmat cu o concepție 
revoluționară, este chemat să acțio
neze cu hotărire pentru construirea, 
și dezvoltarea noii orinduiri, pentru 
unirea întregului popor în vederea 
apărării, consolidării și înmulțirii 
cuceririlor socialiste. Fără un ase
menea partid nu există si nu pot 
exista perfecționarea și dezvoltarea 
socialismului.

La fel de inacceptabile sint Ideile 
vehiculate și acțiunile vizind așa- 
numita privatizare, adică renun
țarea la proprietatea socialista — 
baza trainică a programelor de 
dezvoltare economico-socială —prin 
reintroducerea mecanismelor econo
miei de piață. în felul acesta se 
tinde spre' știrbirea și, pînă la urmă, 
negarea unui alt principiu de teme
lie, fără de care nu poate fi con
ceput socialismul, fără de care ideea 
de socialism își pierde orice sens. în 
concepția partidului nostru, așa cum 
își găsește reafirmarea in Tezele 
pentru viitorul Congres, proprietatea 
socialistă, indiferent dacă este vorba 
de proprietatea întregului popor sau 
proprietatea cooperatistă, constituie 
una din cerințele fundamentale pen
tru făurirea noii orinduiri. întrucit 
numai ne această bază se pot pune 
pe deplin in valoare marile posibili
tăți ale socialismului, resursele sale 
de progres și bunăstare. Teoriile 
despre „socialismul de piață". în 
fapt, economia de piață, indiferent 
în ce ambalaj ar fi prezentate. în
seamnă dezvoltarea stihinică. întoar
cerea la formele de proprietate spe
cifice orânduirii capitaliste, cu toate 
fenomenele nefaste ce însoțesc a- 
oeastă orînduire — șomaj pe scară 
largă, .inflație, crize, speculă. O a- 
semenea caie — este clar pentru ori
cine — nu poate decit să tragă îna
poi cu zeci și zeci de ani, nu să 
ducă inainte. să amenințe nu numai 
dezvoltarea socialismului, dar Însăși 
dezvoltarea economico-socială a po
poarelor, bunăstarea și independen

ta lor, cu toate consecințele grave 
decurgind de aici.

Căutările in direcția innoirli și 
perfecționării activității trebuie să 
se realizeze, subliniază secretarul 
general al partidului nostru, nu prin 
subminarea, nu prin negarea socia
lismului, ci, dimpotrivă, prin afir
marea forței sale, prin întărirea 
continuă a rolului partidului clasei 
muncitoare, prin stabilirea de noi 
măsuri, care să întărească proprie
tatea socialistă, să dinamizeze dez
voltarea economico-socială și creș
terea mai puternică a fiecărei țări, 
să asigure ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, înfăptuirea dreptății și echității 
sociale.

O asemenea suhlmiere este cu atit 
mal actuală, cu cit forțele reacțio
nare. imperialiste si-au intensificat 
activitatea antisocialistă. anticomu
nistă; ele sprijină și încurajează fă
țiș orice oscilații și abateri de la 
principiile socialismului, se ameste
că brutal, in diferite moduri, inclu
siv direct, in treburile interne ale 
unor țăiri, exercită presiuni și oon- 
stringeri. îndeamnă prin țel de fel 
de făgăduieli și promisiuni deșarte 
la renunțarea la cuceririle noii o- 
rinduiri. Practic, s-a creat și sa 
propagă intens o adevărată doctri
nă a destabilizării țărilor socialiste, 
care amintește de vremurile de 
tristă memorie ale războiului rece.

Poporul român, partidul nostru 
consideră că este datoria supremă a 
partidelor comuniste să asigure con
tinuitatea procesului revoluției și 
construcției socialiste, să acționeze 
pentru respectarea principiilor fun
damentale ale socialismului, să 
combată ferm presiunile și ameste
cul de orice natură, să respingă ori
ce încercări de destabilizare, să 
promoveze cu adevărat interesele 
vitale ale clasei muncitoare, 816 ță
rănimii. intelectualității, ale întregu
lui popor din țările respective. Nu 
se poate vorbi de socialism dacă 
acesta nu ține seamă de oopor, dacă 
nu este realizat împreună cu po- 
po-ul și pentru popor.

Apreciind că soluționarea proble
melor interne, elaborarea f rategiei 
și tacticii in făurirea noii orinduiri 
este de competenta exclusivă a fie
cărui partid, fiind necesară respin
gerea oricăror ingerințe din afară, 
partidul nostru s-a pronunțat și se 
pronunță, totodată, pentru discu
tarea in comun a aspectelor privind 
construcția socialistă, pentru a se 
stabili cum să se oonlucreze mai 
bine pentru depășirea unor greutăți 
ivite in procesul edificării socialis
mului — aceasta corespunzind deo
potrivă intereselor fiecărei țări, ca 
și intereselor socialismului in an
samblu.

în spiritul sentimentelor de priete
nie și solidaritate de care este ani
mat și care-i călăuzesc activitatea, 
partidul nostru își exprimă încre
derea că problemele înnoirii și per
fecționării și care, de fapt, repre
zintă probleme permanente, vor fi 
înțelese in esența lor, că dificultă
țile apărute in ultima vreme 
în unele țări socialiste vor fi 
depășite, că principiile socialiste 
își vor găsi calea unei largi 
afirmări, iar cuceririle socialismului 
vor fi consolidate. Cu experiența 
dobindită, probată prin realizări 
incontestabile, part'dele comuniste 
au capacitatea și dispun de forțele 
necesare pentru a asigura înfăp
tuirea idealurilor revoluț onare de 
edificare a noii orinduiri. în forme 
corespunzătoare realităților din fie
care tară, în interesul și spre b'nele 
propriilor popoare, al cauzei gene
rale a progresului, securității și pă
cii in intreaga lume.
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actualitatea sportivă O performanță care onorează tinerețea

a
• Ciclu de filme „Epopeea revoluției 
de eliberare socială și națională oglin
dită in filmul românesc**. 23 August 
1944—23 August 1989. Noi, cel din linia 
intii — 9: 11,15: 13,30: 18; 20.15, Bucu
rești — tile de epopee — 15,45 : PA
TRIA (11 86 25)
• Ciclu de filme „45 de ani de glo
rioasă Istorie socialistă". Miracolul : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Pădurea de fagi — 9: 11; 13; 15, 
Drum de luptă sl biruință — 17,15; 
19,30 : SCALA (11 03 72)
© Punga cu libelule : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11; 13: 15: 17: 19
0 Niște băieți grozavi : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (213186) — 15: 17; 19

© Maria șl marea: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15: 17; 19
• Viața ca o poveste — filmul româ
nesc iert șl azi — 17; t9. Alo, ateri
zează străbunica — 9; 11; 13; 15 : DA
CIA (50 35 94)
• Flori de gheață : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Omul care ne trebuie : COTRO- 
CENT (81 68 88) — 15; 17: 19
o Cantemlr: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15: 17: 19
• Rezerva la start : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Sosesc păsările călătoare : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• întoarcerea acasă : STUDIO 
(59 53 15) — 9; 11.45; 14,30; 16,45: 19,30 
C Nava lui Yang : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; n,30; 14; 16,30; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,43; 20

t

Nu te joci cu un 
baraj. In aval, pe 
trăiesc 25 000 de 
mare răspundere, 

răspundere am 
stăpînește toate

a ,

atr
O Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Ar fi fost o mare iubire — 
18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, la grădina de vară 
Boema) : Bună seara. Boema ! — 19; 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : Va
rietăți pe portativ — 18
« Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, la 
Teatrul de păpuși Herăstrău) : Vasi- 
lache și Marioara — 18

LUPTE GRECO-ROMANE, La cam
pionatele mondiale de lupte greco- 
romane de la Martigny (Elveția) 
sportivul român Anton Arghira 
(categ. 74 kg) s-a clasat pe locul al 
doilea, obținind medalia de argint. 
Titlul de campion a revenit sovieti
cului D. Turilisianov, iar medalia de 
bronz a fost ciștigată de bulgarul 
Peter Tenev.

HANDBAL. Competiția interna
țională de handbal pentru junioare 
„Turneul Prietenia" s-a încheiat la 
Galați cu victoria selecționatei 
României, urmată in plasamentul fi
nal de formațiile Cehoslovaciei. Un
gariei, R.D. Germane, U.R.S.S., 
Bulgariei și Poloniei. In ultima zi 
a turneului : România — Ceho
slovacia 24—20 (16—13) ; Ungaria — 
R.D. Germană 26—20 (13—8) ;
Bulgaria — România (B) 34—27
(17—10) ; U.R.S.S. — Polonia 33—17 
(19—9). i

FOTBAL, Meciurile din etapa a 
doua a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor disputa astăzi, de la 
ora 18, după următorul program : 
Dinamo — F.C. Inter (stadionul Di
namo), Sportul studențesc — Jiul 
(stadionul Sportul studențesc). Uni
versitatea Craiova — S.C. Bacău, 
F.C.M. Brașov — Victoria, F.C. Fa
rul Constanta — F.C. Argeș. Fla
căra — Petrolul, Universitatea Cluj- 
Napoca — Steaua, F.C. Olt — Po
litehnica Timișoara. F.C. Bihor — 
Corvinul.

ATLETISM. în prima zi a con
cursului internațional de atletism de 
la Bruxelles, sportiva româncă Vali 
lonescu a cîștigat proba de săritură 
în lungime, cu rezultatul de 6.81 m, 
urmată de poloneza Agata Kazmarek 
(6,62 m). In proba feminină de 109 
m plat pe locul întîi s-a clasat ja- 
maicana Marlene Ottey (U”03/100).

Flori alese
Se numesc Diana Ciupe (din Arad), 

Ioana Cocirlan (din București), Da
niela Moroșanu (din Cluj-Napoca), 
Laura Nițulescu (din Rimnicu Vil- 
cea). Daniela Simion (din Bucu
rești), Doina Tocală (din Tulcea)... 
Sint flori alese din grădina basche
tului românesc. Jucînd sub tricou
rile tricolore, ele au reușit într-o 
recentă săptămînă timișoreană a 
baschetului să devină vicecampioa- 
ne continentale, performanță româ
nească fără precedent in lumea aces
tui spectaculos sport al aruncării 
mingii la coș.

Pină să ajungă la această premie
ră (rezultatul cel mai bun al gene
rațiilor precedente fusese locul pa
tru în anul 1978, repetat în 1980 — 
dar, în condiții de deplasare), repre
zentativa noastră de cadete a rea
lizat Ia a 8-a ediție a campionate
lor europene rezervate vîrstei lor și 
alte premiere succesive : victorie (la 
două puncte diferență) în fața redu
tabilei echipe a Italiei ; victorie (la 
cinci puncte diferență) in fața re
prezentativei Uniunii Sovietice, care 
ciștigase fără nici o infrîngere toa
te cele șapte ediții anterioare ale 
competiției ; calificarea in semifina
le ; prezența in finală. Alte succese, 
previzibile (în dauna formațiilor 
Olandei, R.F. Germaniei și Unga
riei) au Întregit un bilanț el însuși 
fără precedent, în ciuda celor două 
înfrîngeri, ambele cu cadetele Ceho
slovaciei, care aveau să cucerească 
însuși titlul european : în seria pre
liminară (cînd căpitana echipei Ioa
na Cocirlan, s-a accidentat grav, pă
răsind încă de atunci competiția) și 
in finala continentală (cînd, în ulti
mele 26 de secunde, scorul fiind 
57—58, tinerele noastre reprezentan
te au avut mingea în posesie, dar 
emoția și oboseala le-au împiedicat

din grădina baschetului
să înscrie coșul care ar fi consem
nat victoria și cucerirea titlului).

Desigur, în urma admirabilei com
portări a echipei de cadete, aprecia
tă de celelalte unsprezece competi
toare pentru saltul evident făcut în 
ultimii ;ani spre baschetul modern, 
competitiv pe plan internațional, elo
gii se cuvin (și au fost din plin 
acordate) în primul rind talentate
lor noastre jucătoare, titulare și re
zerve, care au muncit atît de mult 
in pregătiri și au luptat atît de in- 
dîrjjt în fiecare meci. Deopotrivă, 
sint remarcabile meritele cluburilor 
sportive din orașele de unde au fost 
crescute și instruite aceste talente, ca 
și ale celor doi antrenori de la lotul 
național de cadete : Horia Pop (din 
Cluj-Napoca) și Adriana Niculescu 
(din Oradea). Adresăm și noi cu
venitele felicitări tuturor antrenori
lor respectivi, ținînd seama că mai 
ales în creșterea tinerelor „vlăsta
re" — rolul „grădinarului" în a 
pune în valoare condițiile fertile ce 
le are la dispoziție este nu numai 
important, ci chiar decisiv.

Este drept șl necesar să mențio
năm, în același timp, că această 
performanță de răsunet și prestigiu 
european nu survine inexplicabil și 
nu este rodul unei acțiuni izolate. 
Ea se înscrie firesc într-o evoluție 
generală a baschetului r^mâne-sc 
spre o treaptă calitativă superioa
ră, in eforturile evider*-e pentru Ș 
mai bună organizare pentru 0 
roditoare muncă de selecție, înst-ui- 
re și reprezentare Pe care le între
prinde sistematc federația de spe
cialitate, anirteiă de secretarul res
ponsabil, Anghei, și antreno
rul federa-’ George Chiraleu. Tocmai 
de acee«- speranța noastră este că 
perfor*iante cadetelor nu va rămine 
singulară și va fi urmată de altele, 
pa numai la acest eșalon.

Oaspeții de peste hotare — spjr* 
tivi, tehnicieni, arbitri, conductori 
de delegații — au apreciat in slP.eF,' 
lative (majoritatea declarate 
organizarea asigurată acest’1. Cîr“” 
pionat de către orașul TmW°ar _ 
Sint intrutotul îndreptățit* sl!E2f,rii 
tivele, de loc surprinzăt/are .P®” de 
cine cunoaște că pitoreăiul, P™’,- fei 
pe malul Begăi a mai găzduit, 
de primitor și fără casu^t^>is, 
competiții internafpn31® ‘P? ^liu] 
fotbal, handbal) sau că ' fizică și 
județean pentru «lucjitsponibilită'ti 
sport se disting P™ °di£,c{ie pre- 
și interes ta această a 1 __
ședințele - profil ^"anisi^ _ 
și secretarul frunte Rodi_
fosta baschetbsW'3 bine că și
ca Armion. & ori ar putca,
alte județe A1 P njve].„ european, 
oferi găzdyn greșim prea mult 
d«r n-UaCrcă datorită Timișoarei, 
deo^âtă '„Banatul e fruncea" in 

aCcîi^a^a pentru isprava echipei 
r.Jttnal'1 (le cadete este generală, 
n^iip ințeles și, bineînțeles, mo- 
♦vat/- Totuși, cunoscătorii șl iubi- 
,Tori- acestui sport păstrează cel pu
ți, două regrete : că nu s-a obținut 
focul intîi și titlul european (o hi

meră înainte de competiție, dar la 
îndemînă in ultimele momente ale 
finalei) și că nu au fost trimise in 
focul luptei mai multe cadete — ceea 
ce ar mai fi odihnit pe titulare și 
ne-ar fi dat mai multe nădejdi pen
tru viitoarele confruntări continen
tale rezervate vîrstelor de 16—17 
ani (cadete) și 18—19 ani (junioare). 
Este de presupus, că atît cluburile 
cit și forul baschetbalistic au in ve
dere acest aspect esențial pentru 
viitor.

G. MITROI
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului 1IC0LAE CEAUȘESCU 
Secretar generalei Partidului Comunist Român, 

Președintele lepublicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nirlae Ceausescu,
Poporul mozambica. Partidul FRELIMO și guvernul Repu

blicii Populare Mozaibic felicită, cu profundă emoție, cea de-a 
45-a aniversare a evoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimpriailstă a României.

Gloriosul 23 Augst 1944, dată la care poporul român, după o 
luptă eroică, dusă c curaj și vitejie, a doborît dictatura militară 
fascistă și a înălțx pentru totdeauna steagul libertății, inde
pendenței și demorației. este astăzi aniversat cu mindrie de 
către popoarele prgresiste din lumea întreagă. Sacrificiile și 
singele vărsat de uptătorii antifasciști români, muncitori, țărani, 
solda ;i și intelectiali. de Partidul Comunist Român au făcut să 
înflorească, de-a ungul celor 45 de ani de libertate, frumoasa și 
respectata dumn<avoastră patrie, Republica Socialistă România.

Astăzi, datorite angajamentului consecvent al poporului mun
citor, Republica S»cialistă România, care in trecut era o țară cu 
o agricultură înațbiată, s-a transformat intr-un stat socialist 
avansat șl prospe. cu o industrie și o agricultură modernă.

Folosesc acest prilej, scumpe tovarășe Nicolae Ceausescu, pen
tru a saluta cu deosebită stimă sprijinul pe care poporul român 
prieten a știut s<-l acorde poporului mozambican in acest moment 
crucial al lupte sale împotriva foametei și pentru stabilirea păcii 
și liniștii in M<zambic.

Sîntem sigvri că, in activitatea de îndeplinire a sarcinilor sta
bilite de CorRresul al V-lea al Partidului FRELIMO, poporul 
nostru va cditinua să beneficieze, ca întotdeauna, de valoroasa 
contribuție > poporului român, în mod deosebit prin munca exem
plară a specialiștilor români integrați in diferite fronturi ale eco
nomiei noastre. Prin dăruirea în muncă, competența și spiritul 
de sacrificiu al acestor tovarăși vedem traduse in practică prin
cipiile consacrate în Tratatul de prietenie și cooperare de către 
cele două state ale noastre.

Adresindu-vă cele mai bune urări de sănătate și viață lungă, 
reafirm dorin'a noastră sinceră de a vedea strinse și continuu 
Întărite legăturile de prietenie și solidaritate care unesc popoarele, 
partidele și guvernele noastre.

Cu inaltă considerație,

JOAQUIM ALBERTO CHISSANO
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele poporului nicaraguan, al Frontului Sandinlat de 

Eliberare Națională, al guvernului nostru ți al meu personal, imi 
este deosebit de plăcut să vă transmit cel mai sincer și cald salut 
cu ocazia sărbătoririi in această zi a celei de-a 45-a aniversări 
a unui fapt istoric atit de important cum este eliberarea poporului 
român de sub dominația fascistă șl triumful revoluției socialiste 
in țara dumneavoastră.

Pentru întregul popor nicaraguan este un motiv de sinceră 
bucurie faptul că poporul român a dobindit in cei 45 de ani impor
tante victorii pe calea socialismului.

De asemenea, vă reinnoim dumneavoastră și poporului român 
dorințele noastre pentru obținerea de noi și mărețe succese.

Cu sentimente frățești,

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, poporul 
eongolez, partidul ți guvernul său sint fericiți să mi se alăture 
pentru a vă adresa cele mai calde felicitări.

Doresc ea în acest moment solemn să reafirm hotărîrea noastră 
fermă de a acționa pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și cooperare statornicite între țările noastre, pentru 
triumful idealurilor noastre comune.

Animat de dorința ca, sub conducerea dumneavoastră clarvă- 
'toare, poporul român prieten să obțină in continuare strălucite 
eforii în opera de edificare a societății socialiste multilateral 
“voltate. vă rog să primiți asigurările înaltei și militantei mele 
•‘’Merațil.

General de armata
DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo

^^“.JflCOLAE CEAUȘESCU
Președintei al Partidului Comunist Român, 

vpublicii Socialiste România 
Domnule președinte.
Cu ocazia aniversării eăr.

M deosebita plăcere de a -ii naționale a țarii dumneavoastră, 
Pporului frate român vii fedresa dumneavoastră, precum ți 
ptrlea nv*1. a poporului și guvărl ți salutări prietenești din 

Foloase acest prilej pentru guineez.
meu d- a"si «duce contribuția la Ixprima botărinea guvernului 
de pietenle și cooperare statornicirea permanentă a relațiilor 
newtre. ’ntre cele două țări ale

Cu cea mai Înaltă considerație.

Gene. , 
LANSA. brigada

Președintele £ CONTE 
de Redresaitet^lui Militar 

Șef al Raționali, 
Președintele Reputui> 

ii Guineea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

al
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Avem deosebita plăcere ca, în numele Comitetului Central a! 

Partidului Socialist Yemenit, al Biroului său Politic, al Prezi- 
‘“J’1?1 Consiliului Suprem al Poporului, să vă adresăm, cu pri- 

. dE'a 4.5/a anlversar* a victoriei revoluției de eliberare 
soc:..,ă și națională, antifascistă și antiimperialistă, felicitări tovă
rășești, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare pentru poporul român prieten, 

Exprimăm convingerea că relațiile statornicite intre partidele și 
popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă.

ALI SALEM AL-BEEDH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit

HAIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS
Membru al Biroului Politic 

al Partidului Socialist Yemenit, 
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem 

al Poporului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

. -*cazla fericită a aniversării sărbătorii naționale a Ren». vliC feHcbăriiSt|e Rotnâ"la- imi este plăcut să vă adresez caldul 
C!!4r ’ lmPreun,ă cu cele mai bune urări pe care poporul 

ivorian și eu personal Ie nutrim pentru fericirea dumneavoastră pentru prosperitatea poporului român. dumneavoastră.
Cu cea mai inaltă considerație.

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Cote d’Ivoire

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România vă 
rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cele mai 
sincere.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua națională a României îmi oferă prilejul de a vă adresa 
cele mai bune urări de fericire personală, precum și pentru un 
viitor fericit al poporului român.

JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării sociale și naționale a României, 
imi face plăcere să vă adresez, in numele poporului mexican 
și al meu personal, cordiale felicitări.

Exprim dorințele mele cele mai bune pentru fericirea dumnea
voastră personală șl pentru stringerea și mai mult a legăturilor 
de prietenie existente intre popoarele noastre.

CARLOS SALINAS DE GORTARI
Președintele Statelor Unite Mexicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
în momentul in care poporul român sărbătorește cu entuziasm 

cea de-a 45-a aniversare a sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România, am deosebita plăcere de a vă adresa dumnea
voastră, ca și poporului român cele mai vii și călduroase felicitări 
din partea mea, la care adaug pe cele ale poporului zairez reunit 
in Mișcarea Populară a Revoluției, partidul nostru.

Folosesc acest eveniment fericit pentru a vă prezenta cele 
mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
frumoasa dumneavoastră țară. Vă felicit pentru excelentele relații 
de prietenie și cooperare care există în mod atit de fericit între 
cele două țări ale noastre și adresez urarea de a vedea aceste 
relații dezvoltindu-se și întărindu-se tot mai mult, in interesul 
major al celor două popoare ale noastre.

Cu cea mai inaltă considerație,

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA
Mareșal al Zairului, 

Președintele Republicii Zair

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste România, îmi este plăcut să vă adresez, in numele poporu
lui mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională, al 
guvernului său, precum și în numele meu personal, cele mai calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului și guvernului 
român.

Cu cea mai inaltă considerație.

Colonel MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,

Șef al Statului Republica Islamică Mauritania

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Celebrarea la 23 August 1989 a aniversării sărbătorii naționale 

a frumoasei dumneavoastră țări, Republica Socialistă România^ 
imi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului 
beninez, al partidului șău de avangardă. Partidul Revoluției 
Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național, precum și 
în numele meu personal, cele mai vii și calde felicitări.

Folosesc acest fericit prilej pentru a da o înaltă apreciere 
raporturilor de prietenie și cooperare statornicite intre partidele 
și țările noastre și a sublinia dorința ca acestea să se întărească 
în continuare pentru bunăstarea popoarelor noastre.

Exprimînd, incă o dată, sincere felicitări, vă rog să primiți, 
domnule președinte, cele mai bune urări de sănătate si fericire 
pentru dumneavoastră personal, de pace și prosperitate pentru 
poporul român prieten.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin, 

Președintele Consiliului Executiv Național

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale a Republicli_Socialiste România îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă transmite dumneavoastră, guvernului 
șt poporului român sincere salutări șl calde felicitări în numele 
guvernului și poporului maltez, precum și al meu personal.

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

Fie ca bunele relații care există intre cele două țări ale noastre 
să se întărească spre binele reciproc al popoarelor român și 
maltez.

VINCENT TABONE
Președintele Republicii Malta

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Rona lcazia sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei eliberării 
• arn onoarea să vă transmit, in numele guvernului și 
Republicii Panama, precum și al meu personal, cordiale 

ionaiâ * s‘ călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră per- 
i«a Siertșterea continuă a prosperității acestei nobile țări.

MANUEL SOLIS PALMA
Președinte interimar 
al Republicii Panama

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele fiepuiyiicii Socialiste România

Uste^Romârn» c4rbător!l naționale a Republicii Socla-
s penorulâRÎnuCW?ri NtoSU,renl rie Orientare Națională, guvernul 
Li vii .t -îmi»- m?.”.'1 ,e alătură pentru a vă adresa cele 
tate J f«riHrode felicitȘ-ri. !m(reilnă cu urările noastre de sănă- 
ts Fxnr)~r51r® Personală- de Ppsperitate pentru poporul român. 
nieiL.Pinu-«>d rcP°FtV,ril? Ie prietenie șl cooperare stator-

Republica Socialistă remania și Republica Niger să 
două popoare* mU 1 ln viltor’ -<i interesul reciproc al celor

Cu cea mai inaltă considerație,

General de brigadă ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Suprem 

de Orientare Națională, 
Șef al Statului Republica Niger

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Doresc să vă adresez. împreună cu guvernul meu și poporul 

spaniol, felicitări cordiale cu prilejul zilei în care țara dumnea
voastră aniversează sărbătoarea sa națională.

Folosesc această ocazie pentru a vă reinnoi urările mele cele 
mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru pacea 
și prosperitatea poporului român prieten.

Cu înaltă stimă și conslderațiune.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

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

FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România 
doresc să vă transmit felicitările mele sincere și cele mai bune 
urări de fericire si prosperitate pentru poporul român.

CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a tării dumneavoas
tră, am onoarea de a vă transmite cel mai cald salut al guver
nului și poporului columbian. De asemenea, adresez sincere urări 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre în folosul po
poarelor noastre.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi asigurarea celei mal 
înalte și distinse considerațiunl.

VIRGILIO BARCO VARGAS
Președintele Republicii Columbia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, imi este deosebit de plăcut să vă transmit. în numele 
poporului și Guvernului Republicii Dominicane și al meu perso
nal, cele mai cordiale felicitări. împreună cu urările pe care le 
adresez pentru fericirea dumneavoastră personală și bunăstarea 
generală a poporului român.

JOAQUIN BALAGUER
Președintele Republicii Dominicane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, guvernul și poporul Uniunii Myanma mi se alătură pen
tru a vă adresa felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, poporului 
României.

General SAW MAUNG
Președintele Consiliului de Stat

șl al Consiliului pentru Instaurarea Legii 
și Ordinii în Stat

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea Zilei naționale a României îmi oferă prilejul feri
cit de a vă transmite sincere felicitări ale guvernului israelian, că
rora le alătur cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoas
tră, pentru fericirea și progresul continuu ale țării dumneavoastră.

YITZHAK SHAMIR
t Prim-ministru al Israelului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, in 
numele guvernului și poporului Republicii Malawi și al meu per
sonal, am plăcerea de a vă adresa dumneavoastră, guvernului și 
poporului Republicii Socialiste România sincere felicitări și cele 
mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi urările mele de fericire 
personală, de pace și prosperitate continuă pentru poporul Româ
niei.

KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi 
oferă fericita ocazie de a vă adresa, dumneavoastră personal și 
poporului român prieten, cele mai vii și calde felicitări, în numele 
meu personal, al poporului și guvernului ruandez, strins unit in 
rindurile Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare.

Doresc să reafirm Voința noastră profundă de a acționa pentru 
ca excelentele relații de prietenie, statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Ruandeză, să se întărească și mal 
mult in viitor, printr-o cooperare tot mai strînsă, spre binele 
popoarelor român și ruandez.

îmi este plăcut să folosesc acest prilej pentru a vă reinnoi, 
dumneavoastră personal, precum și poporului român prieten cele 
mai bune urări de fericire și prosperitate.

Cu cea mai inaltă considerație.

General-maior HABYARIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruandeze, 

Președinte fondator al Mișcării Revoluționare 
Naționale pentru Dezvoltare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este foarte plăcut să mă adresez dumneavoastră in aceas
tă ocazie atit de specială, in care Întregul popor român se pre
gătește să sărbătorească o nouă aniversare a Zilei naționale.

Deși mă aflu in imposibilitatea de a călători pentru a parti
cipa la festivitățile ce urmează a se realiza in patria dumneavoas
tră, datorită unor sarcinii oficiale Inevitabile, doresc să mă alătur, 
adresindu-vă felicitările mele cele mai sincere dumneavoastră și 
tuturor compatrioților dumneavoastră. In același timp formulez 
urarea ca festivitățile să se bucure de strălucirea și fervoarea 
populară proprie acestor evenimente.

Consider oportună ocazia pentru a vă saluta cu cea mai distinsă 
considerație.

Dr. ANTONIO CAFIERO
Președinte al Consiliului Național 

al Partidului Justițialist din Argentina

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialist? România

Permiteti-mi să vă prezint, dumneavoastră, precum si Guver
nului și poporului Republicii Socialiste România, cele mai căl
duroase felicitări și urări cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a 
Zilei naționale. Aș dori cu acest prilej să-mi exprim din nou 
speranța că toate țările vor acorda un sprijin tot mai ferm Orga
nizației Națiunilor Unite, țelurilor și principiilor pe care aceasta 
le promovează, favorizind astfel instaurarea unei lumi a păcii și 
dreptății.

Primiți, vă rog, asigurarea celei mai înalte considerații.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general 

al Organizației Națiunilor Unite

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care dumneavoastră sărbătoriți Ziua națională 
a Republicii Socialiste România, țară prietenă, am onoarea si plă
cerea să vă adresez cele mai calde felicitări și urările cele mai 
bune de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
continuă pentru poporul român.

Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a exprima satis
facția noastră profundă față de stadiul relațiilor existente intre 
România și țările arabe și să-mi exprim speranța să aceste relații 
se vor dezvolta și extinde in continuare în toate domeniile posi
bile de cooperare.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai 
înalte considerațiuni.

CHEDLI KLIBI
Secretar general 

al Ligii Statelor Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rog să primiți, in numele Comitetului Central al Partidului 
Poporului, precum și al meu personal, salutul frățesc, revoluționar 
și sincer al comuniștilor panamezi, care, la rîndul lor, doresc să-l 
transmită comuniștilor români și harnicului popor român, cu oca
zia celei de-a 45-a aniversări a triumfului revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis 
țării dumneavoastră drumul glorios ai edificării României moder
ne, dezvoltate și pașnice, ce ocupă astăzi un loc demn în rîndul 
națiunilor, alături de toate forțele dornice de progres social și 
solidare cu popoarele care luptă pentru a-și exercita dreptul lor 
la autodeterminare și la propria lor independență.

în aceste momente grele pentru țara noastră, amenințată în 
propria ei existență din partea ambițiilor expansioniste ale im
perialismului nord-american care caută să mențină, împotriva 
voinței poporului nostru, controlul asupra unei părți vitale a te
ritoriului nostru, sub pretextul că garantează securitatea canalului 
interoceanic, care se știe că nu este amenințat de nimeni, reali
zările partidului și poporului român, obținute in acești 45 de ani 
de muncă intensă și rodnică, servesc drept izvor de inspirație și 
de încredere pentru patrioții panamezi, simțind că nu sînt singuri 
și că pot conta pe prieteni sinceri, cum sint comuniștii români. 
Triumful și succesele dumneavoastră ne dau încrederea in triumful 
cauzei noastre juste.

Uniți pentru aceeași cauză, edificarea unei lumi noi, lipsite de 
exploatatori și de imperialiști, înaintăm spre victoria finală, spre 
socialism și spre o lume a păcii.

Trăiască România modernă și socialistă 1

RUBEN DARIO SOUZA
Secretar general

al Partidului Poporului din Panama

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei, doresc să vă transmit cele mal cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de progres țării dumneavoastră, de bunăstare și prospe
ritate poporului român prieten.

©orindu-vă, stimate domnule președinte, sănătate și fericire 
personală, rămîn,

Al dumneavoastră sincer,

CONSTANTIN M1TSOTAKIS
Președintele Partidului Noua Democrație 

, din Grecia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a insurecț’ei armate de la 

23 August 1944, Comitetul Central al Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii (AKEL) adresează Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și poporului român cele mai calde felicitări 
și urări de noi succese in lupta nobilă pentru pace, democrație 
și socialism, spre binele tuturor popoarelor.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
PROGRESIST AL OAMENILOR MUNCII (AKEL) 

DIN CIPRU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a istoricei v'ctoril a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimpe
rialistă îmi face plăcere să vă transmit dumneavoastră și Între
gului Comitet Central al Partidului Comunist Român. în numele 
conducerii partidului nostru șl al meu personal, cele mal căl
duroase felicitări, impreună cu urările noastre de noi succese 
pentru țara dumneavoastră.

GUILLERMO GARCIA PONCE
Secretar general al Partidului 

Noua Alternativă din Venezuela

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi permiteți să vă transmit, in numele Comitetului 
Executiv Național al Uniunii Stingi! Revoluționare (UIR) din 
Peru și al meu personal, cele mai călduroase urări cu ocazia 
aniversării a 45 de ani de la victoria insurecției antifasciste care 
a deschis calea eliberării României.

Triumful luptei de eliberare națională a poporului român a 
fost rodul luptei grele duse de acesta. De asemenea, înfăptuirile 
obținute de România in cei 45 de ani care au trecut de la elibe
rarea sa sint rezultatul unui titanic efort al oamenilor muncii și 
al poporului român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pe care astăzi îl conduceți dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Dorim ca succesele realizate de România să continue șl in 
viitor și să se dezvolte și mai mult prietenia șl solidaritatea 
dintre cele două popoare și partide ale noastre.

ROLANDO BRENA PANTOJA
Președintele Uniunii Stlngii Revoluționare (UIR) 

din Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Partidul Socialist Brazilian pe care-! conduc vă felicită cu 
ocazia împlinirii a 45 de ani de la revoluția care a eliberat 
România de sub jugul fascist si imperialist.

Adresez sincere urări pentru / măreția acestei țări șl fericirea 
poporului său, impreună cu respectuoasele mele complimente.

Senator JAMIL HADDAD
Președintele Partidului Socialist Brazilian

f
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LA MAREA SfiRBfiTOflRE A POPORULUI ROMÂN - iNÂLfOMl 
ROMÂNIEI SOCIALISTE, PREȘEDINTELUI NICOLAE CEflUSE^U

Articole, relatări, comentarii ale presei de peste hotare
Semnificațiile profunde, naționale ți Internaționale, ale actului is

toric de la 23 August 1944, transformările fundamentale care au sur
venit în viața poporului nostru de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, cu precădere ma
rile prefaceri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", sînt reliefate pe larg 
în aceste zile de mijloace de informare în masă de peste hotare.

Agenții de presă, ziare și reviste din diferite țări prezintă, totodată, 
politica externă constructivă, dinamică promovată de România, iniția
tivele de larg răsunet ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind asi
gurarea păcii, înfăptuirea dezarmării, instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

UN EVENIMENT DE IMPORTANȚA FUNDAMENTALĂ 
PENTRU DESTINELE POPORULUI ROMÂN

Ideile majore, de amplă rezonanța, 
conținute in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea so
lemnă organizată cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. precum 
și luările de poziție ale secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii. cuprinse in interviurile 
acordate ziarului sovietic /.Pravda" 
și revistei iugoslave „Danas“ au fost 
reliefate de o serie de agenții de 
presă.

In cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă, arată agenția T.A.S.S., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rele
vat importanta istorică a insurecției 
naționale armate antifasciste de la 
23 August 1944 și a evidențiat suc
cesele oamenilor muncii din Româ
nia in construcția socialismului, sar
cinile cincinalului in curs, pre
cum și prevederile Programului- 
Directivă și Tezelor pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român privind dezvoltarea 
economico-secială a țării în cincina
lul 1991—1995 și orientările de per
spectivă pină în anii 2000—2010.

Referindu-se la situația in
ternațională actuală, președintele 
Nicolae Ceaușescu a menționat, în
tre altele, că politica externă a 
Partidului Comunist Român și a sta
tului român este îndreptată spre co
laborarea și înțelegerea reciprocă în
tre toate popoarele, între toate sta
tele. fără deosebire de orînduire so
cială. România, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se pronunță pen
tru trecerea hotărîtă la dezarmare, 
la lichidarea armelor nucleare și chi
mice. la reducerea radicală a arme
lor convenționale.

Prezentînd conținutul cuvintării 
șefului statului român la adunarea 
solemnă, agenția A.D.N. relatează : 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat importanța istorică a eliberării 
de sub dominația fascistă și a adus 
cel mai călduros omagiu, cea mai 
înaltă cinstire eroilor comuniști și 
antifasciști, tuturor democraților și 
patrioților care au făcut totul pentru 
iibertatea patriei, amintind că Româ
nia a participat la război alături de 
Uniunea Sovietică, de celelalte forțe 
ale coaliției Națiunilor Unite, pentru 
eliberarea întregului teritoriu națio
nal și apoi până Ia iinfrlngerea to
tală a Germaniei hitleriste.

Agenția A.D.N. relevă în continua
re faptul că poporul român a întim- 
pinat marea sărbătoare cu succese 
importante în îndeplinirea planului 
social-economic. In întregul partid 
și cu întregul popor se dezbat în 
prezent Programui-Directivă și Te
zele pentru cel de-al XIV-lea Con
gres al P.C.R., care va elabora linia 
generală strategică de dezvoltare a 
României.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că orice slăbire a rolului 
conducător al partidului, a rolului 
clasei muncitoare în partid și în so
cietate va afecta grav cauza socia
lismului. subliniază agenția.

In cuvintarea rostită la adunarea 
solemnă consacrată celei de-a 45-a 
aniversări a zilei de 23 August, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pro
pus ca și C.A.E.R. să analizeze te
meinic unele probleme grele, econo- 
mico-sociale prin care trec unele țâri 
socialiste și să stabilească programe 
speciale — relatează agenția D.P.A., 
din R. F. Germania.

Șeful statului român a cerut, tot
odată. țărilor mici si mijlocii din 
Europa să nu conteze pe promisiuni 
de departe si să se bizuie pe 
forțele proprii sau pe vecinii 
cei mai apropiat!. Președin
tele Nicolae Ceausescu s-a adre
sat partidelor comuniste si muncito
rești pentru întărirea solidarității si 
colaborării. !n pofida deosebirilor de 
păreri în modul de soluționare a 
unor probleme, și pentru o poziție 
fermă, hotărîtă împotriva oricăror 
încercări de destabilizare si de slă
bire a forțelor democratice, a socia
lismului — relevă agenția vest-ger- 
mană de presă.

Luind cuvîntul la adunarea solem-, 
nă de la București, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reamintit eve
nimentele care au precedat cel de-al 
doilea război mondial — relatează 

agenția austriacă A.P.A. Șeful statu
lui român a subliniat în cuvintare 
că țările mici și mijlocii din Europa 
pot conta în dezvoltarea lor econo- 
mico-socială. în asigurarea indepen
dentei nu pe promisiuni abstracte, 
de departe, ci pe forțele proprii., ne 
solidaritatea vecinilor si tovarășilor 
lor de luptă si de idei.

De asemenea, președintele Româ
niei a apreciat că. în momentul de 
fată, in care unele țări socialiste 
trec prin unele probleme grele, eco- 
nomico-sociale. se impune ca si 
C.A.E.R. să treacă la o analiză te
meinică a acestor probleme și la 
stabilirea unor programe speciale — 
menționează agenția.

în interviul acordat ziarului so
vietic ..Pravda“ — relatează agen
ția CHINA NOUA președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că pînă 
în anul 2 000 se are în vedere rea
lizarea unei creșteri cu circa 80 la 
sută a dezvoltării economiei Româ
niei. Vrem să așezăm ferm activita
tea în toate domeniile pe principii 
economice de rentabilitate si efi
ciență. pe baza reducerii cheltuieli
lor și creșterii productivității mun
cii. ridicării calității și nivelului 
tehnic al producției — evidențiază 
agenția, citind cuvintele președinte
lui Nicolae Ceausescu.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a criticat N.A.T.O. 
și reuniunea celor șapte șefi de stat 
ai principalelor țări capitaliste pen
tru ignorarea realităților, a necesi
tăților țărilor în curs de dezvoltare, 
ca si pentru ignorarea gravelor pro
bleme sociale din propriile țări. 
Aceste state — relevă agenția citind 
din interviu — ne-au oferit o nouă 
reafirmare a doctrinei ..descurajării 
nucleare", completată însă, de data 
aceasta, cu o altă doctrină — aceea 
a destabilizării țărilor socialiste, sub 
pretextul încercărilor de a le ..aju
ta" să se reîntoarcă la capitalism.

Intr-un interviu acordat ziarului 
sovietic ..Pravda". președintele 
Nicolae Ceaușescu a afirmat că 
România este gata să conlucreze ac
tiv cu toate țările socialiste, cu toa
te țările și popoarele care doresc 
dezarmarea, pacea și colaborarea e- 
gală — relevă agenția PRENSA LA
TINA.

Șeful statului român a evidențiat 
in acest interviu contribuția armatei 
române la războiul antifascist, s-a 
referit la rolul armatei sovietice în 
zdrobirea Germaniei Jfitlcriste si *n 
obținerea victoriei în cel de-al doi
lea război mondial — continuă 
Prensa Latina. In aceste împreju
rări. a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu. relațiile dintre 
partidele și popoarele român si so
vietice au cunoscut o dezvoltare 
nouă.

Președintele României s-a referit, 
totodată, la activitatea C.A.E.R.. 
afirmind că această instituție a avut 
un rol însemnat în colaborarea si 
dezvoltarea țărilor membre. Pre
ședintele Nicolae Ceausescu a evi
dențiat că România se pronunță 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
activității C.A.E.R.. în strînsă cola
borare si cu acordul tuturor țărilor, 
astfel incit tot ceea ce se va face 
să servească dezvoltării socialiste a 
fiecărei țări, socialismului în gene
ral. să asigure progresul si ridicarea 
bunăstării fiecărui popor.

In interviul acordat revistei iugo
slave „Danas". președintele 
Nicolae Ceaușescu. apreciind că îm
prumuturile externe pot duce la sub
minarea suveranității țării solici
tante. a subliniat că este greșit să 
se apeleze la credite din străinătate 
— relatează agenția CHINA NOUA.

Pornind de la experiența proprie, 
dar si de la ceea ce se întîmplă pe 
plan mondial. România a hotărît să 
nu mai apeleze. în nici un fel. la 
credite.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
exprimat, totodată, preocuparea în 
legătură cu faptul că în unele țări 
activitatea de perfecționare este le
gată de renunțarea la unele cuce
riți socialiste — relevă agenția, pu- 
nind in evidentă sublinierile pe 
acest plan ale președintelui tării 
noastre : Considerăm că trebuie per
fecționate sistemele de conducere, 
de funcționare a activității econo
mice. dar societatea trebuie să 
meargă înainte, nu înapoi I

45TH NATIONAL DAY OF THE 
SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA
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TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE FĂRĂ PRECEDENT, 
ÎNFĂPTUIRI GRANDIOASE In TOATE DOMENIILE 

DE ACTIVITATE
Intr-un grupaj de articole consacrat 

țării noastre cu prilejul marii sale 
Sărbători naționale, ziarul ..PRAV
DA" scrie, intre altele : Au trecut 
45 de ani de cînd poporul român 
marchează o dată glorioasă a isto
riei sale. Ziua de 23 August 1944 a 
constituit începutul revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. Atunci, la 
chemarea partidului comuniștilor, 
poporul român a răsturnat dictatura 
militaro-fascistă și s-a alăturat coa
liției antihitleriste. El a luptat 
umăr la umăr cu armata sovietică, 
a adus jertfe grele pentru eliberarea 
totală a pămîntului patriei, pînă la 
victoria definitivă asupra fascismu
lui. în acel august fierbinte. înfăp
tuind marile sale aspirații seculare, 
poporul român și-a cucerit cu arma 
în mînă dreptul la libertate si inde
pendentă. dreptul de a fi stăpîn pe 
bogățiile șale naționale, de a lichi
da pentru totdeauna exploatarea si 
de a instaura pe pămîntul său sis
temul socialist.

în aceste patru decenii și jumă
tate. în special după Congresul al 
IX-lea al partidului, forțele crea
toare descătușate au ridicat tara la 
un nivel fără precedent — continuă 
„Pravda". Asemenea rezultate — ob
ținute sub conducerea partidului, pe 
baza dezvoltării proprietății socialis
te. a amplasării armonioase a for
țelor de producție — au asigurat 
creșterea nivelului de viată al po
porului. progresul în toate sectoarele 
care compun calitatea vieții.

Acestea sînt doar unele din exem
plele de bază care caracterizează 
etapa actuală a schimbărilor — no
tează cotidianul, prezentînd în con
tinuare date ce ilustrează dezvol
tarea științei, a sistemului de învă- 
țămînț. asigurarea ocrotirii sănătății.

Desigur, aceste date generaliza
toare nu ar fi complete dacă nu am 
vorbi de politica externă principială, 
orientată spre întărirea păcii. înțe
legerii șl colaborării cu toate sta
tele.

Generează o satisfacție reciprocă 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării prietenești dintre România și 
Uniunea Sovietică — subliniază 
ziarul. Avînd la bază acordurile. în
țelegerile realizate în cadrul în- 
tîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Mihail Gorba- 
ciov. documentele comune pe care 
le-au semnat, colaborarea româno- 
sovietică se dezvoltă ascendent pe 
plan politic, economic, tehnico-sti- 
ințific și cultural. România și Uniu
nea Sovietică dezvoltă, de asemenea, 
conlucrarea pe arena internațională. 
Referindu-se la perspectivele dez
voltării relațiilor noastre, tovarășul
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Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
există largi posibilități care permit 
ca prin eforturi comune să se 
asigure o dezvoltare și mai pu
ternică a colaborării și conlucrării 
dintre partidele și țările noastre. în 
interesul progresului construcției so
cialiste în România și Uniunea So
vietică, pentru cauza generală a so
cialismului și păcii.

Poporul român intimpină glorioasa 
aniversare cu sentimentul crescînd al 
încrederii nețărmurite în forța uni
tății sale în jurul partidului, al se
cretarului său general. Baza acestei 
unități de ginduri. simțăminte și ac
țiuni o constituie mîndria pentru cele 
realizate, convingerea că sarcinile 
sînt mari, dar realizabile. Căile de 
atingere a noi trepte de civilizație 
și progres ce duc spre mileniul trei 
sînt indicate în Programui-Directivă 
și Tezele pentru cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R.. convocat pentru 
luna noiembrie anul curent.

Articole consacrate țării noastre, 
cu prilejul mari sărbători, au inse
rat și publicațiile „MOSKOVSKAIA 
PRAVDA", „KRASNAIA ZVEZDA", 
„GUDOK", „TRUD", „SELSKAIA 
JIZNI". comentarii fiind transmise și 
de . RADIOTELEVIZIUNEA SOVIE
TICA.

„Aniversarea victoriei forțelor 
progresiste române asupra fascismu
lui. Colaborare, obiective comune" 
— sub acest titlu, ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" a publicat un ar
ticol în care este evidențiată con
tribuția României după 23 August 
1944 la luptele ce au dus la înfjîn- 
gerea hitlerismului. pînă la victoria 
finală din 9 Mai 1945, inclusiv la 
eliberarea Cehoslovaciei.

Cotidianul pune apoi în evidentă 
semnificația deosebită a Congresu
lui al IX-lea al P.C.R.. care a trasat 
sarcinile dezvoltării eoonomico-so- 
ciale ulterioare a țării, precum și 
realizările de seamă ale tării noas
tre, mal ales din industrie. Sînt pre
zentate. de asemenea, principalele 
prevederi ale viitorului plan cinci
nal al României.

Articole consacrate tării noastre, 
succeselor obținute în diverse 
ramuri economice au publicat si 
ziarele cehoslovace „LIDOVA DE- 
MOKRACIE". „PRACE". „SVOBOD- 
NE SLOVO".

Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
a reflectat, cu prilejul marii sărbă
tori a poporului român, realizări do- 
bîndite de România socialistă în do
meniul construcțiilor și în alte sec
toare economice. Un accent deosebit 
se pune pe construirea Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, pe importanța 
acestuia atît pentru navigație, cît și 
pentru agricultură șî pentru alte uni
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The act of national dignity 
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tăți economice din zonă. Cotidianul 
evidențiază faptul că noua construc
ție a dus la schimbarea modului de 
viață al locuitorilor din zonă, contri
buind la ridicarea nivelului lor de 
trai.

Ziarul albanez „ZERI I POPU- 
LLIT". după ce evidențiază într-un 
articol semnificațiile evenimentului 
istoric de la 23 August, scrie : Cu 
prilejul sărbătoririi Zilei naționale a 
poporului român, poporul albanez se 
bucură de succesele obținute de 
România în toate domeniile. Punînd 
în evidență relațiile de prietenie 
dintre popoarele român și albanez, 
cotidianul subliniază că acestea s-au 
consolidat în permanență, cooperarea 
reciproc avantajoasă corespunzînd 
intereselor celor două țări, precum 
și întăririi păcii, colaborării și secu
rității în Peninsula Balcanică. Rela
țiile economice și comerciale — scrie 
ziarul — s-au dezvoltat. întîlnirile și 
schimbul de vizite la diferite ni
veluri. alte manifestări contribuie la 
întărirea relațiilor bilaterale.

In istoria contemporană a Româ
niei, ziua de 23 August reprezintă 
un moment de cotitură care, de peste 
40 de ani este sărbătorit ca zi na
țională a poporului român — scrie 
ziarul sirian „AL BAATH", într-un 
amplu articol intitulat „Sărbătoarea 
națională a poporului român. Mari 
realizări, nestrămutată încredere in 
viitorul țării".

După înfăptuirea mărețului act de 
la 23 August 1944 — scrie ziarul 
sirian — poporul român a trecut cu 
toate forțele sale la dezvoltarea eco
nomică și socială independentă, la 
edificarea societății socialiste. Româ
nia înregistrînd, în decursul a patru 
decenii și jumătate, rezultate impre
sionante, transformîndu-se dintr-o 
tară slab dezvoltată într-o țară in- 
dustrial-agrară înfloritoare.

Prin participarea sa activă șl res
ponsabilă la soluționarea celor mai 
complexe probleme ale omenirii, prin 
inițiativele sale larg recunoscute pe 
plan international. România se 
bucură astăzi de un prestigiu fără 
precedent, avînd pretutindeni prie
teni.

Sub titlul „Ziua națională a Româ
niei", în ziarul „THE STRAITS 
TIMES" din Singapore a apărut un 
grupaj de articole în care se sub
liniază : încununare a unui trecut 
glorios de lupte pentru dreptate so
cială. libertate si unitate națională, 
revoluția de eliberare socială șl na
țională, antifascistă și antiimperia
listă declanșată la 23 August 1944 a 
inaugurat un vast proces de trans
formare din temelii a României și 
de dezvoltare a ei pe coordonatele 
independentei, libertății și progre
sului.

în ansamblul dezvoltării societății 
românești se detașează în mod deo
sebit perioada istorică de puternic 
avînt creator din ultimii 24 de ani, 
perioadă indisolubil legată de activi
tatea teoretică novatoare si acțiunea 
practică ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe care poporul 
român o numește, cu îndreptățită 
mîndrie, „Epoca Nicolae Ceaușescu" 

— cea mai bogată in realizări din 
multimilenara istorie a țării.

în Egipt, ziarul „AL MESS A", sub 
titlul „Dezvoltare intensivă, consec
ventă si armonioasă", relevă fapte și 
date care plasează România și efor
turile sale de dezvoltare în rindul

PARTICIPARE DINAMICĂ, RESPOKABILĂ 
LA SOLUȚIONAREA MARILOR PROtLEME 

ALE CONTEMPORANEITĂȚII
Revista libaneză „SABAHEL- 

KHEIR" scrie : Poporul român nu
trește sentimente îndreptățite de sa
tisfacție și_ mîndrie patriotică pentru 
aportul său militar, economic și 
uman la războiul antihitlerist. Româ
nia situîndu-se pe locul al patrulea 
între țările combatante, după 
U.R.S.S., S.U.A. și . Marea Britanie. 
Victoria revoluției a permis trecerea 
la făurirea vieții noi, democratice, a 
poporului român.

în perioada de după 1965, din ini
țiativa și cu contribuția hotărîtoare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
au fost luate ample măsuri de per
fecționare. dezvoltare și repartizare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, asigurîndu-se ast
fel dezvoltarea economică a tuturor 
zonelor și existența condițiilor egale 
de viață materială și social-culturală 
pentru toți cetățenii țării.

Sub îndrumarea academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu — relevă 
publicația libaneză — a avut loc o 
impetuoasă dezvoltare a activității 
științifice, a învățămîntului și cul
turii.

După ce relevă că. în mod consec
vent, România se pronunță pentru 
reglementarea tuturor conflictelor pe 
calea tratativelor, cadru în care ac
ționează și sprijină realizarea unei 
soluționări politice a situației con- 
flictuale din Orientul Mijlociu și in
staurarea unei păci juste și durabile 
în această regiune a lumii, revista 
scrie : România a salutat crearea sta
tului independent Palestina și a spri
jinit în permanență cauza poporului 
palestinian, dreptul acestuia de a trăi 
liber în propria țară.

Cotidianul italian „ORE 12“ a pu
blicat un articol în care subliniază 
importanta actului istoric de la 
23 August 1944. Prin declanșarea 
insurecției armate, frontul est-euro- 
pean a fost mutat cu mai mult de 
600 km. căzînd întregul sistem nazist 
din sud-estul Europei.

Un alt ziar, „COMMERCIO ES
TERO", notează :

Insurecția românească de la 23 Au
gust 1944 a avut o mare impor
tantă. Fără ea. probabil războiul

EFORTURI NEOBOSITE PENTRU ÎNLĂTURAREA
PRIMEJDIEI NUCLEARE, PENTRU DEZVOLTAREA 

LIBERĂ A TUTUROR NAȚIUNILOR

păci trainice in

poporul român a 
ani de la revolu- 
sociailă și naționa- 
și antiimperialistă.

„România la a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă" este intitulat articolul inserat 
de ziarul „DAVAR", din Israel, care 
relevă dezvoltarea multilaterală a. 
României, politica ei externă, de 
pace și colaborare cu toate statele, 
indiferent de orînduire socială.

Soluționarea complexelor proble
me care confruntă umanitatea —re
levă publicația — în acest sfîrșit de 
secol oonstituie o preocupare ma
joră și constantă a statului român, 
în viziunea politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, problema funda
mentală a lumii de astăzi o consti
tuie oprirea înarmărilor ș.i trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nucleară, 
asigurarea unei 
lume.

La 23 August, 
sărbătorit 45 de 
ția de eliberare 
lă, antifascistă _____ ___ ______
în această perioadă. în România au 
fost înfăptuite mari transformări e- 
conomice și sociale — se arată în 
articolul „Dezvoltarea impetuoasă a 
României", publicat în revista „CA- 
NAKAYA" din Turcia.

Orice om de bună credință ca" 
vizitează România, indiferent 
concepțiile politice sl filozofice li-, 
te vedea schimbările infaptui‘_A_ 
ales în ultimii 24 de ani înj„,,,„| 
nia. in viața poporului, îțar:j _
tarea economico-socială 
subliniază revista. Esta??®„I odată, în evidentă a^resedinte- 
LTi1&JÎUb ^ondu“7 a României

Pr^dian„1 trC „MEYDAN". sub 
titm? 1344 — moment
crucial"in ^°ria 1>°P°TUlul român", 
inserează amplu articoJ"

economiilor mod*nR> eforturi ce se 
disting prin abolea globală și pe 
termen lung a dfyoltării. au in ve
dere valorificareațuturor resurselor 
și. mai ales, mizeaț pe introducerea 
pe scară largă a tipologiilor avan
sate.

ar fi avut un curs mat mai lung, 
iar unele țări, ca Iugos/ivia, Bulga
ria, Grecia și Finlanda, fj suferit 
în continuare povara ocipației na
ziste.

„România : 45 de ani di la insu
recția națională" este titlul sub care 
apare un articol într-o altă publi
cație italiană — „PARLAXENTO 
INTERNAZIONALE".

După 45 de ani de la victoria levo- 
luției din August 1944, România are 
o fizionomie sensibil înnoită. Pe har
ta țării au apărât aproape 200 de 
platforme industriale, noi orașe și 
comune, alte sute și mii au fost am
plu modernizate. într-o perioadă 
istoricește scurtă, România a făcut 
progrese considerabile, devenind în 
mai puțin de o jumătate de secol 
o țară cu dezvoltare medie, iar în 
orizontul anilor 2000—2010, multila
teral dezvoltată.

In ziarul „AL THAWRA" din R.A. 
Yemen a apărut articolul „România 
sărbătorește a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială si națio
nală, antifascistă și antiimperialistă".

în articol se arată că poporul ro
mân a realizat o nouă calitate a vie
ții materiale și spirituale, România 
propunînd-u-și ca obiectiv atingerea 
nivelului de țară dezvoltată econo
mic. în acest scop, în prezent se ac
ționează permanent pentru perfecțio
narea tuturor sectoarelor de activi
tate.

„Al Thawra" pune în evidență. în 
finalul articolului, activitatea susți
nută desfășurată de România pe a- 
r-ena internațională pentru înfăptui
rea dezarmării, . apărarea păcii și 
securității, promovarea cooperării și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale.

Cotidianul pakistanez „MORNING 
NEWS" a publicat un grupaj de ar
ticole dedicate Zilei naționale a Re
publicii Socialiste România. în ar
ticolul „Actul demnității naționale a 
poporului român" se subliniază : în 
1990, România va deveni o țară so
cialistă mediu dezvoltată, iar in anul 
2000 va atinge etapa superioară a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, cu o civilizație materială si spi
rituală înfloritoare.

subliniază : în cele patru decenii șl 
jumătate și cu deosebire în perioa
da de după 1965. de ci nd președin
tele Nicolae Ceaușescu conduce 
destinele poporului român — pe
rioadă caracterizată printr-un ou 
ternic suflu înnoitor dinamic 
România a obținut realizări fără'C®? 
cedent. De numele președK:®,! 
Nicolae Ceaușescu se leagă 
care vor dăinui peste timp..j(K„ __ 

La 45 de ani de 7Îare,;
România se prezintă ,«°tară demnă, liberă și ^^Gl ki’ 
care-și construiește ,îp
conexiune cu o larg^A? „ Y? Dartl‘ 
cipare la viața itgfi? ~ 89 
^uVutM^ ani de dezvo1- 
tare - forțarom&n®S«“. ztlnd braT^1 ”GAZETA DE NO- 
TTCTA«V‘ : Dkl Eom®Pia ne-a ^sitIAoSv^rCeU ^Ti’n^T8!10; 
nantâ *"reșeaintel« 

Ceaușescu a anupțat la 
Comitetului Central al 

p ~%lui Comunist Român d la 
X^ltul lunii martie 1989 tara sq a 
Șașit să-și achite integral datotia 

.xtemă. Iată deci că. într-o epos> 
că în care datoriile externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare cresc 
vertiginos. împovărîndu-le neconte
nit și punlnd sub semnul întrebării 
însuși viitorul acestora. România 
reușește ca. în circa un deceniu, 
să-și ramburseze complet datoria 
externă, să arunce de pe umerii săi 
greaua povară a unor dobinzi 
oneroase, să-și dobîndească deplina 
independentă economică si politică.

Fără nici o îndoială, această nouă 
realizare a României reprezintă o 
confirmare, o validare a politicii 
promovate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, a strategiei pe 
care a elaborat-o și pus-o în apli
care in cei 24 de ani de cînd se 
află la conducerea tării — sublinia
ză ziarul.

(Agerpres)
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Ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia
Aprecieri pozitive

privind dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și P.C.C.

PRAG A 26 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc o ședință a Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
care a examinat proiectul noului 
statut al partidului pregătit pentru 
Congresul al XVIII-lea al P.C.C., re
latează agenția C.T.K.

Prezidiului — relevă agenția C.T.K. 
— i-a fost prezentat raportul pri
vind dezvoltarea economiei naționale 
și indeplinirea planului de stat al 
R. S. Cehoslovace pe primul semes
tru al anului 1989. A fost subliniată 
necesitatea de a se acorda atenție 
sporită creării premiselor pentru în
făptuirea restructurării mecanismu
lui economic începind de la 1 ianua

rie 1990. în toate ramurile economiei 
naționale.

Participanții la ședința Prezidiului 
au luat cunoștință de rezultatele vi
zitei lui Josef Lenart. membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C.C., 
în Republica Socialistă România, în 
perioada 6—9 august. Ș-a constatat 
cu satisfacție dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre P.C.C. și 
P.C.R.. dintre Cehoslovacia și Româ
nia. exprimată în cadrul convorbiri
lor înalților reprezentanți de partid 
ai celor două țări. Prezidiul s-a pro
nunțat pentru elaborarea și asigura
rea îndeplinirii sarcinilor în spiritul 
rezultatelor vizitei, arată C.T.K.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a exami
nat. de asemenea, alte probleme.

Folosirea cuceririlor științei și tehnologiei 
în scopul dezvoltării

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite din 
New York continuă lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comitetului in- 
terguvernamental al O.N.U. pentru 
știință și tehnologie în folosul dez
voltării. Principala temă aflată pe 
ordinea de zi a sesiunii o constituie 
evaluarea aplicării prevederilor Pro
gramului de acțiune privind știința 
și tehnologia în folosul dezvoltării 
tării, adoptat în 1979 la conferința 
O.N.U. pentru știință și tehnologie. 

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor. reprezentantul tării noastre a 
prezentat pe larg liniile directoare 
ale politicii României sintetizate în 
„Programui-Directivă pentru cerce
tarea științifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic în perioada 1981—1990 și 
orientările- sale principale pînă în 

anul 2000". marile realizări obținute 
de tara noastră prin punerea in apli
care a acestui program, promovarea 
consecventă a unei largi colaborări 
internaționale pentru felosirea în 
scopul dezvoltării a cuceririlor știin
ței și tehnologiei.

în lumina prevederilor programu
lui de acțiune de la Viena, delegația 
română a subliniat necesitatea folo
sirii științei și tehnologiei exclusiv 
în folosul progresului, păcii și bună
stării popoarelor.

Reprezentantul român a relevat 
importanta creșterii rolului O.N.U. 
și al instituțiilor sale specializate. 
Au fost prezentate considerentele 
României privind oportunitatea con
vocării unei noi conferințe interna
ționale pentru știință și tehnologie 
în folosul dezvoltării.

I ADUNARE SOLEMNA. .1*
Banska Bystrica au avut ,1'c slrP* 

| bătă manifestări consacre
I de-a 45-a aniversări a Asurecției 

naționale slovace. In -adrul unei
. adunări solemne, a ț0?4 evocata 

importanta evenimer'111}11-. , prl*
• lejul aniversării ■'u /ost depuse 

coroane de flori Monumentul 
| memorial închuat eroilor ipșu- 
| recției și la xsrmintul soldatului

necunoscut, au participat Milos 
, Jakes, secrear general al C.C. al 

P.C. din Cehoslovacia. Gustav 
Husak, președintele R.S. Ceho-

| slovace

„ZIUA NAMIBIEI" a fost mar
cată, la sediul din New York, prin- 
tr-o reuniune specială, în cadrul 
căreia participanții au exprimat 
solidaritatea întregii lumi cu lupta 
poporului namibian pentru înfăp
tuirea drepturilor sale vitale.

DIALOG. într-un mesaj adresat 
șefului delegației sud-coreene la 
reuniunea parlamentară comună 
Nord-Sud, șeful delegației R.P.D. 
Coreene, Chon Gum Chol, s-a 
pronunțat pentru reluarea cît de 
curînd a dialogului dintre parla
mentarii celor două părți, al cărui

scop este examinarea posibilități
lor de reducere a încordării, reali- i 
zarea păcii și reunificăril. După | 
cum transmite agenția A.C.T.C., 
s-a propus ca cea de-a 8-a reu
niune parlamentară comună Nord- 
Sud să aibă loc la mijlocul lunii 
septembrie.

SUSPENDARE. Din pricina vio
lențelor din țară, candidați! prin
cipalelor partide politice la alege
rile prezidențiale din Columbia, 
care ar urma să aibă loc în mai 
1990. și-au suspendat. începînd da 
vineri, campania electorală — 
anunță agenția I.P S. După cum se 
știe, în urma asasinării candidatu
lui partidului liberal Luis Carlos n 
Galan, a unui magistrat și a unui j 
polițist, guvernul a declanșat o 
amplă campanie împotriva trafi- . 
canților de droguri. La rîndul lor, 
aceștia au anunțat „un război 
total" contra guvernului. .
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