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Angajați cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfă
șoară pentru a îndeplini pină la Congresul al XIV-lea al partidului pla
nul pe intreg ' 1 " ‘ 2 j 2_, 1_1 ___ 1
acționează cu hotărîre pentru creșterea productivității muncii, per
fecționarea și modernizarea producției, innoirea produselor și tehno
logiilor. Prin rezultatele obținute se remarcă întreprinderea Mecanică 
pentru Agricultură, întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din 
Botoșani, întreprinderea de Sticlărie și Porțelan și întreprinderea de 
Exploatare Minieră din Dorohoi, întreprinderea Județeană de Producție 
Industrială și Prestări Servicii, întreprinderea de Exploatare si întreți
nere Rețele și Instalații Energetice și de Distribuire a Energiei Electrice 
și Termice, Uniunea Județeană a Cooperației Meșteșugărești, consiliile 
populare din municipiul Botoșani și orașul Dorohoi etc., care înregis
trează la această dată însemnate depășiri de plan.

Sondajul realizat de corespondentul nostru Eugen Hrușcă in două 
unități industriale botoșănene demonstrează o dată mai mult mobilizarea 

pentru onorarea angajamentelor asu-

anul 1989, colectivele din industria județului Botoșani

fermă a tuturor oamenilor muncii 
mate.

Inițiativă muncitorească 
și măsuri tehnico- 

organizatorice eficiente
Colectivul întreprinderii de Sticlă

rie și Porțelan Dorohoi, unitate care 
a ocupat anul trecut locul I in în
trecerea socialistă pe ramură, conti
nuă să obțină și in acest an frumoa
se succese in muncă. Astfel, planul 
pe opt luni la producția-marfă a fost 
îndeplinit pină in 20 august, ceea ce 
va permite ca, pină la sfirșitul lu
nii, să se realizeze o producție su
plimentară de 11 milioane lei. Men
ținind același ritm înalt de lucru, 
oamenii muncii din întreprindere iși 
propun să raporteze îndeplinirea 
planului anual pină la cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului și să 
obțină, pină la sfirșitul anului, o 
producție suplimentară de 36 milioa
ne lei.

Care au fost, care sint principale
le direcții de acțiune pentru accele
rarea ritmului pioducției, pentru mă
rirea randamentului utilajelor și fo
losirea mai bună a timpului de lu
cru ? Cuptorul de sticlă — utilaj de 
bază in producția intreprinderii — a 
intrat, cel dinții in atenția colectivu
lui, pentru imbunătățirea funcționă
rii, prin măsuri de optimizare a a- 
mestecului de materiale ce compun 
sticla și a arderii acesteia. Apoi s-a 
urmărit valorificarea mai chibzuită 
a masei de sticlă. Astfel, prin șle
fuiri mai atent executate, s-au re
dus mult pierderile de topiturâ de 
sticlă. De asemenea, prizele de sti
clă pentru suflare au fost diminuate, 
reușindu-se, intr-un interval relativ 
scurt, ca aceeași masă de sticlă, dră
muită gospodărește, să fie convertită 
intr-un număr mai mare de produse 
finite. „Luna aceasta — spunea in
ginerul Nicolae Beldean, directorul 
unității — am reușit să sporim cu pes
te o treime valorificarea in promise 
a cantității de sticlă din cuptor".

Aceste performanțe au și alte re
sorturi, printre care imbunătățirea 
asistenței tehnice acordate in proce
sul de producție. Printr-o repartiza
re mai judicios intocmită a persona
lului se asigură in toate schimburile 
specialiști cu studii superioare, cu 
un bagaj de experiență deosebit, 
care urmăresc realizarea tehnologiei 
la nivel corespunzător. Or, asistența 
tehnică asigurată înseamnă găsirea 
operativă a soluțiilor pentru elimi
narea impedimentelor de tot felul ce 
pot perturba buna desfășurare a pro
ducției. Iată numai un singur exem
plu de dată recentă : absența unor 
ingrediente pentru decorare periclita 
ritmul de producție in secția sticlă
rie I. Printr-o adaptare tehnică — 
un simplu procedeu de coborire a

temperaturii într-o soluție i 
— s-a constatat că pot fi 
alte ingrediente, cu efecte 
originale în decorare.

Dar Îndeplinirea ritmică a 
ției depinde nu numai de 
tehnice, ci și de cele organizatorice. 
„Pină de curind. producția de porțela
nuri a fost -vămuită» datorită apro
vizionării greoaie cu forme de ipsos, 
în condițiile rapidei schimbări a sor- 
timentației — ne-a spus șeful sec
ției porțelan, ing. Doinița Lipan. 
Maistrul Toader Merciu, șeful atelie
rului strungărie, și oamenii lyi au 
luat în studiu problema și au înlă
turat impedimentul, prin modificarea 
locului de depozitare a formelor de 
ipsos și optimizarea drumului par
curs de aceste forme. Producția a 
sporit astfel cu peste 30 la sută".

coloidală 
folosite 
estetice
produc- 
măsuri

Produse noi, de calitate 
superioară

Intervalul de timp care a mai ră
mas pină la cel de-al XIV-lea

Congres al partidului constituie 
o perioadă de maximă anga
jare și dăruire in întrecerea 
socialistă și pentru oamenii mun
cii de la întreprinderea de Utilaje 
și Piese de Schimb din Botoșani, u- 
nitate care și-a cîștigat prestigiul 
prin calitatea pompelor centrifugale 
utilizate în cele mai diverse domenii 
de producție din industrie, agricul
tură, minerit etc. Eforturile majore 
ale colectivului s-au concretizat in 
omologarea și lansarea în fabricație 
a unor noi variante de pompe cen
trifugale, multietăjate, care comple
tează seria de pompe de servicii di
verse și acoperă in special necesarul 
pentru debite mici in agricultură, 
exploatări în subteran, gospodărie 
etc. Acest nou tip de pompe a fost 
conceput in două variante de execu
ție a rotorilor, la un număr de e- 
xemplare rotorii din tablă inox fiind 
inlocuiți cu rotori din fontă, în con
dițiile realizării acelorași parametri 
de funcționare. Pe lingă ritmicitatea 
mai bună a producției, noul proce
deu permite și sporirea însemnată a 
eficienței activității. Am inceput prin 
a prezenta această nouă realizare 
pentru că înnoirea și diversificarea 
producției joacă un rol de seamă in 
preocupările colectivului legate de 
însăși îndeplinirea planului, de asi
gurarea portofoliului de comenzi șl, 
nu in ultimul rind, de satisfacerea 
la înalt nivel calitativ a exigențelor 
beneficiarilor.

îndeplinirea ritmică a planului 
este legată în egală măsură și de 
organizarea riguroasă -a activității — 
mai cu seamă acum intr-o .perioada 
îh care se acționează cil toată răs
punderea pentru depășirea sarcinilor. 
In halele întreprinderii am întîlnit 
echipe complexe de intervenție ope
rativă pentru mașini-unelte și

menținere la un nivel înalt a para
metrilor de funcționare a utilajelor. 
Echipa maistrului Constantin Pinza- 
ru, bunăoar^, tocmai efectuase o in
tervenție salutară la dezbătătorul de 
7,5 tone din turnătorie. Operația, 
care in mod normal durează două 
ore, a fost încheiată in numai trei 
sferturi de oră.

Deși e prea puțin probabilă o in
tervenție la centrul de prelucrare 
(un agregat complex, care lucrează 
pe bază de calculator electronic și 
care asigură carcase pentru transmi
sii și alte repere speciale pentru 
pompe), echipa complexă este me
reu la post. Din ea fac parte elec- 
troniști, electricieni și lăcătuși capa
bili să efectueze prompt orice re
mediere, menținind in lucru o ma
șină a cărei producție valorează mi
lioane de lei.

„în același ansamblu de măsuri 
organizatorice se include și supli
mentarea echipelor de debitare, ceea 
ce a asigurat baza materială sporită 
pentru secțiile de prelucrare și mon
taj — ne spune directorul întreprin
derii, tovarășul Nicolae Răcnea. Am 
suplimentat prin redistribuire de 
personal numărul de lucrători in sec
toarele calde, mai mulți lăcătuși po- 
licalificați ca prelucrători prin aș- 
chiere au fost trecuți pe mașini in 
sectoarele de prelucrări mecanice. 
La fel, unii strungari din sectoarele 
auxiliare lucrează acum in pregăti
rea fabricației". Sau, altfel spus, și 
în această întreprindere botoșăneană 
se acționează cu dăruire, răspunzind 
astfel insuflețitorului indemn adre
sat de secretartir general al partidu- 

ca
pe 
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astfel insuflețitorului___ __  ._
sat de secretarifT ger 
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toate unitățile să realizeze planul 
întregul an pină Ia Congresul 
XIV-lea al partidului.

DOLJ : Succese 
alo constructorilor

Puternicul detașament muncito
resc al Trustuiui-Antrepriză, Ge
nerală de Construcții Industria
le Craiova — relatează corespon
dentul ziarului — a obținut noi 
succese in cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului.

— Constructorii noștri de obiec
tive industriale, care iși desfășoară 
activitatea pe raza a 4 județe — 
Olt, Gorj, Mehedinți și Dolj — 
au raportat Îndeplinirea planului 
la construcții-montaj pe primii trei 
ani și șapte luni din 1989 înainte 
de termen, creindu-se astfel posi
bilitatea ca pină la sfirșitul lunii 
să realizeze o producție suplimen
tară in valoare de peste 35 mili
oane de lei — ne-a spus inginerul 
Gheorghe Ilea, director 
adjunct al trustului.

general
Aplicind 

consecvent in viață sarcinile, in
dicațiile și orientările formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in perioada glorioaselor prefaceri 
ce au urmat Congresului al IX-lea 
al partidului am pus în funcțiune 
peste 200 unități industriale de in
teres republican, contribuind și noi 
!a inălarea marilor platforme in
dustriale ce au prins contur dună 

265. Numai in județul Dolj am 
construit intreprinderile de utilaj 
greu, de autoturisme „Oltcit", 
combinatul chimic, intreprinderi
le de confecții, de tractoa-e și 
mașini agricole — Craiova, intre
prinderile de biosinteze și „Texti
la" Calafat, de furfurol Segarcea. 
de celule electrice și mecanică 
din Băilești, de transformatoare și 
motoare electrice Filiași și alte'e. 
’ n acest interval. valoarea produc
ției de construcții-montaj a crescut 
de aproape 14 ori.

Aplicarea consecventă, în spirit creator

■■■ir

Arhitectură modernă in municipiul Baia Mare

Se spune că o națiune se recu
noaște după grija față de propriul 
ei viitor, față de copii.

în România socialistă, grija față 
de copii — răspunderea față de 
prezentul și viitorul națiunii noas
tre socialiste — este ridicată la ran
gul de poțitică de stat. Ea se regă
sește nu numai in numeroase și ca
tegorice texte de lege, care apără 
femeia-mamă și copilul și le 
acordă o serie întreagă de drep
turi. ci si in crearea celor mai 
bune condiții de creștere și educa
re a tinetei generații. intf-Un șir 
de măsuri cu caracter concret și 
practic, statornicite in viața de 
fiecare Zi pentru ajutorarea fami
liei cu mulți copii. Să exemplifi
căm. Numai anul acesta suma de la 
bugetul statului destinată alocații
lor pentru copii, ajutorului acordat 
mamelor cu multi copii și a in
demnizației de naștere se ridică la 
21 MILIARDE DE LEI.

21 de miliarde lei pentru copii ! 
Sigur, la prima vedere suma — deși 
impresionantă — totuși poate 
să nu le spună prea mult unora. 
Spre o mai bună edificare să 
amintim : in 1957 aceluiași scop ii 
erau destinați doar 1.4 miliarde 
lei. iar în 1965 doar 2.7 miliarde 
lei. Ceea ce înseamnă, așadar, o 
creștere numai in ultimii 24 de 
ani de aproape 8 ORI. Aproape 
5 milioane de copii de vîrstă ds 
pină la 16 ani primesc alocații de 
stat, iar cuantumul acestor alocații 
a crescut — față de 1985 — cu 
25 la sută ca urmare a măsurilor 
adoptate. în ultimii ani. d'n iniția
tiva secretarului general 
dului. Este edificator 
780 000 de mame cu mai 
trei copii beneficiază de 
b'”epti care. la nivel național, se 
ridică la peste 3,7 MILIARDE DE 
LEI ANUAL, reprezentind o creș
tere de peste 7 ORI față de 1985.

21 miliarde lei pentru copii !

Pentru a înțelege mai bine valoa
rea și semnificația acestui efort al 
statului să comparăm : această 
sumă este de 40 de ori mai mare 
decit toate .fondurile de investiții 
alocate in 1965 pentru ocrotirea să
nătății, asistența soc.ală și cultură 
fizică. Dar cele 21 de miliarde de 
lei reprezintă astăzi numai o parte 
din tot ceea ce se face in țara 
noastră pentru copii. Să amintim.

1. Gratuitatea asistenței meaica- 
le și largile facilități acordate me-

2. Gratuitatea invățămintului. în 
România socialista porțile școlilor 
de toate gradele sint deschise in 
mod gratuit tuturor fiilor și fiice
lor sale. Elevii beneficiază de ma
nuale gratuite, de burse, au la dis
poziție cămine, școlare, cantine. 
Egalitatea de șanse este asigurată 
de existența unui corp didac.ic de
votat și competent, capabil nu nu
mai să transmită cunoștințe, ci și 
să formeze caractere, să contureze 
personalitatea copilului, să-i des-

Intr-un an, 21 miliarde lei

pentru copii!

al părti- 
că circa 
mult d? 
ajutoare

dicamentației mamei și copilului. 
Există in prezent aproape 25 de 
mii de paturi in spitale și secții 
de obstetrica-ginecoldgip. iar capa
citatea unităților de pediatrie este 
de peste 37 de mii de paturi. Să
nătatea și dezvoltarea armonioasă 
a copiilor sint încredințate unui 
corp medical compus din aproape 
7109 medici pediatri și 25 de mii 
surori de pediatrie șl ccrotire. Ca 
urmare, peste 99 la sută din copii 
se nasc intr-o unitate sanitară spe
cializată, sub supravegherea unui 
pe"sonal medica’, competent.

Pentru sprijinirea mamelor mun
citoare. la dispoziția acestora se 
află creșa in care sint îngrijiți cu 
dragoste . și atenție aproape 79 09) 
de copii, iar în leagăne circa 13 800. 
Pentru preșcolari . există peste 
12 800 grădinițe, frecventate de cir
ca 839 009 de copii.

copere vocația, talentele și să le 
cultive, ca și de condițiile create 
pentru integrarea armonioasă a 
invâțâmîntului cu practica. Popu
lația școlară in anul de invătă- 
mint 1988—1989 a fost de circa 5,5 
milioane, iar numărul unităților 
școlare de toate gradele de circa 
29 000. Numărul sălilor de clasă 
trece de 100 000, iar cel al labora
toarelor școlare este de 
14 500.

3. Gratuitatea participării 
tivitățile cultural-artistice.
co-aplicalive, sportive. turistice. 
Astăzi, copiii tării beneficiază de 
o puternică bază materială care 
le asigură condițiile necesare pen
tru instruire, de afirmare in cele 
mai diverse domenii ale activită
ții cultural-artistice și sportive, de 
stimulare a interesului față de 
știință și tehnică, de dezvoltare a

peste
la ac- 
tehni-

Putem să spunem cu toată tăria că numai și numai in con
dițiile socialismului au fost posibile marile realizări, că numai și 
numai socialismul a lichidat înapoierea din trecut și a asigurat ri
dicarea, intr-o perioadă scurtă, a României la un înalt nivel de dez
voltare economică și socială.

NICOLAE CEAUȘESCU
La a 45-a aniversare a victoriei re

voluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă. poporul român a evaluat cu 
înaltă mîndrie patriotică mărețele 
înfăptuiri pe calea revoluției si con
strucției socialiste, privind cu încre
dere viitorul, ale cărui orizonturi sint 
cu limpezime trasate de documentele 
pregătitoare pentru 
XIV-lea al Partidului 
mân.

Marea sărbătoare ___
aflat sub semnul analizei profunde, 
al semnificativelor concluzii formu
late de magistrala cuvintare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la adu
narea solemnă, cuvintare ale cărei 
teze si orientări se află in centrul a- 
tentiei vieții politice si ideologice, 
călăuzesc activitatea partidului și 
poporului.

De deosebită însemnătate pentru 
aprecierea, in ansamblul său. a actu
lui istoric de acum 45 de ani. a con
secințelor sale politice, economice a- 
pare concluzia potrivit căreia, așa 
cum relevă secretarul general al 
partidului, „revoluția din 23 August 
1944 a reprezentat un act de voință 
al întregii națiuni române, o strălu
cită afirmare a hotăririi tortelor pa
triotice naționale de a înlătura defi- 
hitiv dominația străină, de a apăra 
independența si integritatea patriei, 
de a asigura eliberarea deplină a în
tregului teritoriu al României și ( 
cerea Ia făurirea noii orinduiri 
ciale. in care poporul să fie pe 
plin stăpin pe destinele sale".

După revoluția din august 1944 
după cucerirea puterii politice 
către clasa muncitoare. în frunte 
partidul său. România s-a 1 
mat. intr-o perioadă relativ 
dintr-o tară slab dezvoltată. . 
minant agrară, intr-o tară industrial- 
agrară in plină dezvoltare, cu o in
dustrie modernă și o agricultură so
cialistă in plin avint. cu un inalt ni
vel de civilizație, parcurgind mai 
multe etape de dezvoltare — de la 
societatea burghezo-mosierească. îm
părțită in clase antagoniste, in 
găti si săraci, in exploatatori si asu
priți. la societatea socialistă, in care 
au fost înlăturate pentru totdeauna 
inegalitățile economice, sociale si Ra
tionale. exploatarea si asuprirea o- 
mului de către om.

înfăptuirea acestei grandioase și 
complexe opere a însemnat o amplă 
desfășurare de forte, o luptă revolu
ționară continuă, confruntarea di
rectă sau indirectă cu reprezentanți 
Si rămășițe ale fostelor cl.ase exploa
tatoare. cu atitudini si manifestări 
ostile ale imperialismului, ale 
vechii orinduiri.

Succesele istorice dobîndite de. po
porul nostru. îndeosebi după Congre
sul al IX-lea al partidului, sint ne
mijlocit legate de împletirea strinsă.
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Comunist
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al 
Ro-
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de 
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transfor- 
• scurtă, 
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creativității, de încurajare a do
rinței de explorare a noului. Pes
te 2 milioane de copii sint cu
prinși in cele peste 77 500 forma
ții artistice și 40 300 cercuri de 
creație artistică; peste 1 250 000 dc 
copii sint cuprinși în cele 54 700 
cercuri tehnico-aplicative .ce func
ționează in școli, la casele pionie
rilor și șoimilor patriei. Să mai a- 
mintim că pentru petrecerea va
canțelor au fost create su.e de 
complexe, tabere și colonii; numai 
complexul de la Năvodari găzdu
iește în acest an aproape 90 000 de- 
copii ; in taberele școlare din cele 
mai pitorești 
petrec zilele 
de preșcolari 
pionieri 
1 800 000 
excursii

21 de 
Această 
doar o 
ce se face in țara noastră, 
urmare 
statului 
Nicolae
Elena Ceaușescu pentru ocrotirea 
mamei și copilului, pentru creș
terea și educarea tinerei generații. 
Pentru că de fapt tot ceea ce con
struim astăzi, și la care se adaugă, 
completind armonios, tot ceea ce 
poporul nostru, sub înteleapta con
ducere a partidului, a edificat în 
cei 45 de ani care au trecut de la 
actul istoric din August 1944. și cu 
deosebire in anii de du"ă Con
gresul al IX-lea al partidului, ca 
și îndrăznețele proiecte ce urcă, 
prin nersnectivel" desch’sc de do
cumentele Congresului al XIV-lea 
al partidului, spre mileniul trei 
sint destinate urmașilor. C"lor ce 
vor veni după noi — coniii d" azi 
și de mîine — pentru a se bucura 
din plin de cea mai bună și mai 
dreaptă orînduire — comunismul.

stațiuni montane iși 
vacanței circa 49 090 
și peste 450 000 de 

școlari. Aproape 
copii participă la

Și 
de

și drumeții.
miliarde lei pentru copii ! 
sumă reprezintă de lapt 
mică parte din tot ceea 

ca 
a grijii partidului și 

nostru, a tovarășului 
Ceaușescu. a tovarășei

vieții 
baza 

și 
a

dialectică și armonioasă a spiritului 
creator, cu promovarea consecventă 
a principiilor fundamentale ale con
strucției socialiste. Astfel, s-au asi
gurat crearea unei puternice indus
trii socialiste, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, con
solidarea sectorului socialist din a- 
gricultură și creșterea producției a- 
gricole. dezvoltarea celorlalte ramuri 
de activitate, perfecționarea 
democratice a societății, pe
făuririi socialismului cu poporul 
pentru popor, ridicarea continuă 
rolului conducător al partidului.

Bilanțul marilor înfăptuiri obținu
te în dezvoltarea economico-socială, 
in anii construcției socialiste, îndeo
sebi in ultimii aproape 25 de ani, se 
oglindește expresiv in faptul că pro
ducția industrială va fi, in acest an, 
de circa 135 de ori mai mare față de 
1945, iar din aceasta, creșterea reali
zată după Congresul al IX-lea este 
de 120 de ori.

A fost făurită o industrie moder
nă, care cuprinde toate sectoarele 
importante ale economiei și poate 
realiza produse de mare complexi
tate, de inaltă calitate și nivel teh
nic. Industria asigură in prezent pes
te 62 la sută din intregul venit na
țional. în aceeași perioadă, produc
ția agricolă a crescut de circa 10 ori. 
din care de peste 6 ori după anul 
1965. Venitul național va fi in acest 
an de 40 de ori mai mare decit in 
1945, din care o creștere de 33 de ori 
s-a realizat in perioada de după 
Congresul al IX-lea.

Pe această bază trainică s-au asi
gurat dezvoltarea generală a forțe
lor de producție pe intreg teritoriul 
țării, ridicarea continuă a gradului 
de civilizație, a nivelului de 
material și spiritual al întregii 
țiuni.

„Fără o puternică dezvoltare 
nomică și social ' a industriei. ; 
culturii, a celorlalte sectoare — relevă

trai 
na-

eco 
agr?

tovarășul Nicolae 
tara noastră ar fi 
nivel 
prezenta acum, în pregătirea 
de-al XIV-lea Congres al partidului 
și la a 45-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, cu 
marile realizări care au transformat 
România dintr-o țară înapoiată in
tr-o țară puternică, industrial-agrară. 
cu un nivel ridicat de trai, de bună
stare a întregii națiuni".

Toate acestea demonstrează cu pu
terea faptelor de netăgăduit că su
perioritatea și viabilitatea socialis
mului, uriașa sa forță transforma
toare, justețea politicii izvorăsc din 
capacitatea partidului clasei munci
toare de aplicare fermă, creatoare a 
legilor generale, a principiilor socia
lismului științific. In același timp, se 
impune cu deosebită forță adevărul 
că numai și numai pe baza socialis
mului științific, a promovării prin
cipiilor sale de bază se pot asigu
ra victoria noii orinduiri, realizarea 
societății dreptății și egalității, a li
bertății și independenței. Este vor
ba despre asemenea legități care 
conferă identitate specifică concep
ției revoluționare despre lume și so
cietate, cum ar fi cucerirea și exer
citarea puterii în stat de către clasa 
muncitoare in alianță cu țărănimea 
și intelectualitatea, cu celelalte pă
turi sociale, recunoașterea rolului 
conducător al partidului revoluționar 
al clasei muncitoare, forța socială 
hotăritoare a progresului contempo
ran. instituirea si dezvoltarea nro- 
prietății socialiste, ca temelie econo
mică a sistemului politic' socialist, 
singura bază în măsură să garanteze 
înfăptuirea valorilor de dreptate și 
egalitate ale noii orinduiri, condu
cerea societății în strinsă conlucrare 
cu masele de oameni ai muncii, in

Ceausescu — 
rămas Ia un 

înapoiat, nu ne-am fi putut 
celui

(Continuare în pag. a II-a)

Conștiința muncii
creatoare

Cea mai de preț 
ctitorie a acestor ani 
de înălțătoare epopee, 
care au schimbat din 
temelii înfățișarea mi
nunatei noastre patrii, 
este fără îndoială 
acest om nou, ziditor 
de țară și de luminos 
destin socialist, care-și 
mărturisește prin 
muncă neobosită vo
cația sa de făurar, 
omul nou pe care-1 
intilnești oriunde pașii 
te poartă pe plaiul 
românesc înfloritor de 
azi. Omul nou, cu 
adevărat revoluțio
nar, indrăgostit de 
munca sa și de fru
musețile pe care mun
ca sa le înalță pre
tutindeni, se împli
nește in forță și în 
demnitate tocmai prin 
strinsa comuniune cu 
timpul sublim al pa
triei, cu care se 
contopește într-o gră
itoare simbioză.

Omul nou și 
timp 
cum 
mai 
esenței 
Nicolae Ceaușescu' . 
pocă ce a făcut din 
om un făurar de nou 
timp,’ iar. asemenea 
din timpul ardent al 
patriei un 
om nou, 
toată dragostea și pu
terea sa creatoare 
muncii de edificare a 
noii societăți. „Tre
buie să subliniem cu 
toată tăria — spunea 
secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
Expunerea la Plenara 
CC. al P.C.R. din 
27—28 iunie — că 
tot ceea ce am reali
zat este rezultatul 
muncii pline de 
abnegație a minuna
tei noastre clase mun
citoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a în
tregului nostru ponor, 
care, intr-o deplină 
unitate, înfăptuiesc 
neabătut politica in
ternă și externă a pa
triei noastre. care 
asigură înălțarea

noul
— îngemănare 
nu se poate 
expresivă a 

„Epocii 
e-

făurar de 
dăruit cu

României pe noi 
culmi de progres și 
civilizație".

Omul nou, revolu
ționar și munca sa 
plămăditoare de rod 
bogat, iată marele 
adevăr, efigia cu va
loare de simbol a zile
lor noastre. Este reali
tatea evidentă pe în
treg cuprinsul patriei, 
o realitate prin care 
se exprimă încrede
rea nețărmurită a 
creatorilor bunurilor 
materiale și spirituale 
in viitorul luminos al 
țării. Această legătură 
indestructibilă între 
conștiința oamenilor 
muncii — în calitate 
de proprietari, produ
cători și beneficiari — 
și rezultatele directe 
ale eforturilor lor, 
vizibile in Înfățișarea 
prosperă a patriei, 
este sintetizată magis
tral de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in 
cuvintarea rostită la 
plenara Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii : „Să dezvol- 

" tăm puternic conștiin
ța revoluționară a tu
turor constructorilor 
societății noastre so
cialiste, in toate do
meniile 1 Fiecare, in 
orice loc de muncă, 
să știe că răspunde 
deopotrivă pentru -fa
brică, pentru interese
le generale <..............
Să îmbinăm 
general cu 
particular 1 
nu-și poate 
bunăstarea 
cadrul 
dezvoltării generale a 
țârii !“. Cit adevăr se 
cuprinde in această 
teză a conducătorului 
partidului și statului 
nostru... Adevăr de
monstrat cu prisosință 
în fiecare ceas, zi de 
zi, in clocotitoarea 
epopee constructivă a 
acestui timp eroic.

într-o 
de voință 
colectivele 
ai muncii 
sectoarele 
te, de pe

ale țării ! 
interesul 
interesul 

Nimeni 
• asigura 
decît 

bunăstării
in 
și

unan>mitate 
și acțiune, 
de oameni 
din toate 

de activita- 
întreg cu-

prinsul țării, rapor
tează zilnic îndeplini
rea și depășirea sar
cinilor și angajamen
telor asumate in în
trecerea socialistă, 
dind dovadă de o 
pilduitoare hotărîre de 
a contribui la înflori
rea necontenită a 
scumpei noastre pa
trii. Cei ce muncesc 
la minele Săsar, Lu- 
poaia, Bălan, Ilba, la 
rafinăriile din Ploiești, 
și Brașov, la trustu- 
rile-antrepriză gene
rală de construc
ții din Craiova sau 
Iași, la întreprinderile 
de rulmenți Alexan
dria sau mașini grele 
București sint doar 
cîteva, numai citeva 
exemple din miile de 
fapte de eroism care 
au marcat, alături de 
munca rodnică a lu
crătorilor de pe ogoa
re, rezultatele de ex
cepție din această pe
rioadă de - mare efer
vescență creatoare, 
grăitor exemplu al 
inaltei conștiințe re
voluționare ce animă 
astăzi pe toți oame
nii muncii.

' Iată așadar un ade
văr de necontestat al 
timpului nostru, pe 
care 1 sintem datori 
să-1 nemurim în opere 
emoționante, semnifi
cative, un adevăr care 
se manifestă plenar 
în acest an, anul celui 
de-al XIV-lea Con
gres al P.C.R. Un ade
văr care dă viață 
fermei și unanimei 
hotărîri a întregului 
nostru partid și popor 
ca la
rum al comuniștilor 
români “. ’
Nicolae Ceaușescu, cti
torul României socia
liste moderne, să fie 
reales in funcția su
premă de secretar 
general al partidului, 
chezășie sigură a ob
ținerii de noi succese 
pe drumul victorios 
al comunismului, vi
itorul de aur al ome
nirii. (Viorel Cozma).

marele Fo-
tovarășul
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ȘTIINȚA, PUTERNIC IMPLICATĂ IN SOLUTIONAREA
PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEI

ca

Realitățile muncii noastre de zi cu 
zi demonstrează că Înfăptuirea pro
gramelor complexe privind moder
nizarea proceselor tehnologice, per
fecționarea activității în toate dome
niile necesită implicarea fermă, res
ponsabilă a întregului front științi
fic românesc în soluționarea rapidă 
și eficientă a problemelor tehnico- 
economice ale producției.

Afirmarea plenară a științei
avangardă a luptei pentru progres 
economic și social este nemijlocit 
legată de gindirea novatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. Pornind 
de la o concepție dialectic-sistemică 
asupra vieții sociale, secretarul ge
neral al partidului a dezvoltat, 
imediat după Congresul al IX-lea, 
teza privind funcția socială a știin
ței, atribuindu-i rolul de element de 
bază al ansamblului social, în core
lație funcțională cu celelalte dome
nii de activitate.

înalta recunoaștere a rolului și lo
cului științei în dezvoltarea accele
rată a societății socialiste româ
nești contemporane rezultă cu preg
nanță din prevederile și obiectivele 
înscrise in proiectul Programului- 
Directivă cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României in 
cincinalul 1991—1995 și orientările de 
perspectivă pină în anii 2000—2010, 
cit și în Tezele pentru Congresul al 
XIV-lea al partidului. Conform a- 
cestor importante documente, activi
tatea de cercetare științifică și in
troducere a progresului tehnic sint 
ferm orientate in direcția înfăptuirii 
programelor de organizare, moder
nizare și dezvoltare a economiei. în 
acest sens, un obiectiv esențial îl 
constituie promovarea unor tehno
logii noi, care să asigure, in toate 
ramurile economiei, reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale, combustibili și energie elec
trică, încadrarea in normele apro
bate. Astfel, urmează să fie asimi
late în fabricație noi tipuri de ma
șini. utilaje și instalații tehnologice, 
bazate pe un grad avansat de tipi
zare a componentelor, cu parametrii 
constructivi și funcționali la nivelul 
realizărilor de virf pe plan mondial.

în acest fel este promovată cu și 
mai mare pregnanță una din cele 
mai reprezentative experiențe ro
mânești pe tărimul dezvoltării eco
nomice: integrarea structurală a ști
inței, invățămintului și culturii cu 
producția bunurilor materiale. în 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
al P.C.R. se menționează in mod 
pregnant că: „în cel de-al 9-lea plan 
cincinal. In centrul preocupărilor se 
vor afla dezvoltarea intensivă a e- 
conomiei naționale, înfăptuirea pro
gramelor de modernizare a produc
ției, realizarea unei noi calități a 
muncii in țoale domeniile — cu 
cerință esențială pentru trecerea la 
cea de-a doua fază a edificării so
cietății socialiste multilateral 
voltate". Preocuparea pentru 
.ttnua dezvoltare „.a. . științei, se, ba
zează pe analiza cerințelor obiecti-

fabricație peste 2 000 produse noi și 
modernizate. S-au elaborat și im
plementat peste 1 200 tehnologii noi, 
mecanizări și automatizări ale pro
ceselor de producție, printre care : 
tehnologiile de electroeroziune, cele 
care utilizează dispozitive cu laser 
și cu ultrasunete, tehnologiile de re
cuperare și recondiționaro specifice 
producției de serie, peste 20 linii și 
utilaje complexe pentru integrarea 
unor licențe, peste 50 tehnologii și 
echipamente aferente programului 
nuclear, mecanizarea și automatiza
rea montajului in fabricația de rul
menți sau a altor componente și 
subansamble. a alimentării mașini- 
lor-unelte și a transferului interope- 
rațional. realizarea unor - echipa
mente cu un înalt grad de tipizare.

Eforturile creatoare ale comuniști
lor și tuturor oamenilor muncii din 
institut au fost concentrate in mod 
deosebit pentru realizarea sarcinilor

Care sint principalele acțiuni

cercetătorilor din industria
construcțiilor de mașini

dez- 
con-

ce le revin din programele priorita
re și speciale in domeniile energe
tic, nuclear, automatizării și roboti
zării, construcțiilor auto, navale și 
aeriene, tractoare și mașini agricole, 
motoare termice și altele. Realiză
rile din institute au adus o contri
buție importantă la eliminarea sau 
reducerea importului de produse, de 
licențe și subansamble.

Ținind cont de ritmul rapid al 
dezvoltării științei și tehnicii, in 
vederea creșterii calității produselor 
și introducerii cit mai rapide în 
producție a celor mai noi realizări 
ale activității noastre de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, au 
fost organizate echipe mixte de spe
cialiști din institute, învățămintul 
superior și producție in vederea 
scurtării ciclului de cercetare-pro- 
iectare-execuție-aplicare. generali
zării rezultatelor obținute, promovă
rii tehnologiilor pentru creșterea 
gradului de recuperare, recondițio- 
nare și reducere a consumurilor ma
teriale. modernizării continue a teh
nologiilor și utilajelor tehnologice 
din întreaga ramură a construcți
ilor de mașini.

Integrarea cercetării științifice din 
institute cu producția și invățămin- 
tul superior s-a extins și se va ex
tinde 'in anul 1990 prin contracte și 
convenții de colaborare cu institu
tele „pe cercetarp-proiectare „cu pro
filuri adiacente. precum și cu inșV- 
tuteje de invătămlnt superior .tehnic.

avind ca scop asigurarea unui nivel 
tehnic mondial al lucrărilor elabo
rate.

In cadrul programelor mu.ltidisci- 
plinare, institutul nostru, in colabo
rare cu specialiști din alte institute 
și din învățămintul superior, a rea
lizat 
fică 
inalt 
cele 
mondial, și anume: generatoare des
tinate programului de tehnologii ne
convenționale, automate de control 
multicote, agregate de sortare și îm
perechere în cimpuri de toleranțe 
prescrise, utilaje de prelucrare cu 
laser și ultrasunete, programe de 
calcul pentru proiectarea tehnologi
că și constructivă asistată de calcu
lator.

Sarcinile care revin institutelor in 
continuare, și mai cu seamă in a- 
ceastă perioadă in care in intreaga 
țară se fac eforturi deosebite pen
tru infăptuirea inainte de termen a 
sarcinilor de plan pe intregul an, 
urmăresc transpunerea neabătută in 
practică a indicațiilor și direcțiilor 
principale de acțiune trasate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a teze
lor programatice care stau la baza 
întregii activități de construcție so
cialistă și comunistă. In acest sens, 
ne concentrăm toate eforturile pen
tru finalizarea mai rapidă a lucră
rilor de cercetare și inginerie teh
nologică, scurtarea ciclurilor de asi
milare a noilor produse și tehnologii 
in vederea integrării unor licențe și 
reducerii substanțiale a importuri
lor de completare; transferul rapid 
și concret de tehnologii moderne în 
întreprinderile cu nivel tehnic mai 
redus; generalizarea, la nivelul ra
murii construcției de mașini, a so
luțiilor constructive și tehnologice 
moderne, de mare randament, cu re
ducerea costurilor de fabricație și a 
consumului de materii prime și ma
teriale; ridicarea generală a calită
ții și competitivității produselor, 
care să asigure promovarea pe scară 
largă a exportului.

Conștienți de importantele sarcini 
ce le revin,, toți oamenii muncii din 
institutele ce fac parte din Institu
tul Central pentru Construcția de Ma
șini. in frunte cu comuniștii, se an
gajează ca in cinstea Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân să nu precupețească nici un e- 
fort pentru dinamizarea capacității 
de creație tehnică, și științifică, pen
tru utilizarea deplină a modernei 
baze tehnico-materiale de care dis
pun, pentru ridicarea continuă a 
performanțelor și competitivității 
produselor construcției de mașini, 
creșterea aportului acestei ramuri de 
bază la dezvoltarea intensivă a în
tregii noastre economii naționale.

Dr. Gîseorqhe PRODAN 
director general al Institutului 
Central pentru Construcția 
de Mașipi

obiective de cercetare științi- 
șl inginerie tehnologică de 
nivel calitativ, comparabil cu 
mai recente realizări pe plan

IN TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialisto 
România, Comitetul Municipal București al P.C.R. raportează că oamenii 
muncii de la Cooperativa Agricolă de Producție Parilelimon din secto
rul agricol Ilfov ou terminat recoltatul porumbului în cultură irigată și 
au realizat o producție medie de 26 215 kg la hectar, iar Cooperativa 
Agricolă de Producție Glina, din sectorul agricol Ilfov, a încheiat recol
tarea culturii de soia, obținind o producție medie de 5 520 kg la hectar.

Intr-o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român, 
liste România, Comitetul județean Cluj al P.C.R. raportează terminarea 
recoltării culturii de einepă pentru fuior și 
superioare celor planificate. Aceste recolte bogate - se evidențiază în te
legramă - fac cu putere dovada grijii permonente a conducerii partidu
lui și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru neconte
nita dezvoltare a agriculturii, pentru înflorirea satului românesc, a întregii 
patrii. In anii construcției socialismului, pentru punerea deplină în va
loare a potențialului productiv al pămintului au fost creata numeroase 
soiuri și hibrizi de mare productivitate. Totodată, agricultura a beneficiat 
de sprijinul mereu mai valoros al cercetării științifice românești, al invă- 
țămintului de specialitate. De asemenea, recoltele mari ce au fost obți
nute se datorează în măsură hotăritoare muncii pline de dăruire a țăra
nilor cooperatori, a mecanizatorilor, specialiștilor, care ou avut posibi
litatea, în condițiile marii proprietăți socialiste, să-și valorifice din plin 
hărnicia și priceperea, cunoștințele pe care le-au dobîndit.

In continuarea telegramei se arată că oamenii muncii de pe ogoarele 
clujene sint antrenați, în această perioadă, Io recoltarea și valorificarea 
legumelor șl fructelor, la stringerea și depozitarea furajelor, la efectuarea 
irigațiilor, cu deosebire pe terenurile cultivate cu plante furajere. Impor- 
tante alte forțe sint concentrate la executarea arăturilor, la încheierea 
pregătirilor pentru apropiata campanie agricolă de toamnă.

Oamenii muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste -. se arată 
în încheierea telegramei - se angajează să asigure producții mari la 
toate culturile, sporindu-și în acest fet contribuția la dezvoltarea multila
terală a României socialiste, la creșterea nivelului de trai al întregului 
popor.

președintele Republicii Socia*

realizareo de producții mori,

LA CINEPĂ PENTRU FUIOR
$ Județul Cluj 10 518 kg tulpini ia hectar

UNITĂȚI CU PRODUCȚII MARI LA HECTAR
IN SECTORUL AGRICOL 

ILFOV

LA PORUMB 
IN CULTURĂ 

IRIGATĂ
• Cooperativa Agricolă de Produo- 

țle Fantelimon — 26 215 kg la
hectar

LA SOIA
• Cooperativa Agricoli de Produc

ție Glina — 5 520 kg la hectar

LA FLOAREA
SOARELUI

IN JUDEȚUL GIURGIU
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Greaca — 5 310 kg la 
hectar
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție C&lugăreni — 5 210 kg la 
hectar
Întreprinderea Agricolă de Stat 
Mihăilești — 5 200 kg la hectar

IN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
• Cooperativa Agricolă de Pro

ducție Perișoru — 5 150 kg la 
hectar

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
general 
Român, 
Socialiste România, oamenii mun
cii din unitățile amintite raportea
ză terminarea recoltării culturilor 
de porumb, soia, floarea-soarelui, 

realizarea 
superioare

secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

cînepă pentru fuior și 
unor producții mari, 
prevederilor planului.

In aceste zile — se 
în telegrame — forțele . ... 
concentrate la eliberatul terenurilor 
de producția secundară șl efectua
rea arăturilor. Se lucrează, de ase
menea. la recoltatul legumelor si 
fructelor destinate industrializării si 
aprovizionării populației, la strin- 
gerea și depozitarea furajelor, asi
guri ndu-se in toate unitățile canti
tățile necesare de nutrețuri, atît ca 
volum, cit și în structura sortimen
tală prevăzută. O preocupare de 
seamă o reprezintă, totodată, fina
lizarea pregătirilor pentru apropia
ta campanie agricolă de toamnă, 
astfel incit toate lucrările să se 
execute lă timp și în condiții bune 
de calitate, iar recoltei anului vii
tor să j se pună, Încă din toamna 
aceasta, cele mai trainice baze.

In Încheierea telegramelor ee a- 
rată că toți lucrătorii ogoarelor sint 
hotăriți să muncească cu dăruire și 
Înaltă responsabilitate pentru a ob
ține producții mari la toate cultu
rile, cinstind astfel cu fapte de 
muncă exemplare marele eveni
ment din viața partidului și po
porului —• cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului.

evidențiază 
satelor sint

în agricultură, activitate intensă
pentru executarea exemplară a tuturor lucrărilor
teleorman: industrializarea sfeclei de zahăr

" Vp '. ale prdgreșulu.i rapjjl’. al 
tă'țî'i, fiind str'lns legată de tradițiile 
științifice românești, de realitățile 
țării noastre și ținind seama de cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nologiei contemporane, de tendințe
le cercetării pe plan mondial. Aceas
tă concepție are, ca trăsături esen
țiale. orientarea cercetării științifi
ce către problemele majore ale eco
nomiei. strînsa legătură cu practica, 
aplicarea rapidă in producție a cu
ceririlor științei, integrarea cercetă
rii cu invățămîntul și producția.

Realizarea complexelor programe 
de cercetare științifică și dezvolta
re tehnologică este coordonată de 
Consiliul Național al Științei și în- 
vățămintului, al cărui președinte, to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. personalitate po
litică și științifică de mare presti
giu internațional, are o contribuție 
hotăritoare la îndeplinirea rolului 
important încredințat acestui orga
nism de partid și de stat. Sub con
ducerea tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu au fost 
puse în aplicare. împreună cu in
stitutele centrale și ministerele eco
nomice, importante programe vi- 
zînd creșterea eficienței economice 
și modernizarea proceselor de pro
ducție din economie. în scopul a- 
tingerii obiectivului strategic trasat 
de Congresul al XIII-lea. acela de 
intrare a României intr-o etapă 
nouă, superioară, a dezvoltării sale 
economico-sociale.

Unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică din cadrul In
stitutului Central pentru Construcția 
de Mașini au asigurat în perioada 
care a trecut din actualul cincinal, 
pe bază de concepție proprie, un 
grad de înnoire a producției de 
peste 75 la sută, fiind introduse in

al Combinatului de Utilaj Greu din Cluj-Napoca 
Foto : S. Cristian

Oficiul de calcul

(Urmare din pag. I)
cadrul democrației socialiste. Așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c., „pornind de la 
faptul că socialismul se realizează in 
condiții diverse de la o țară la alta, că 
nu există șabloane și «modele», tre
buie să avem permanent în vedere că 
socialismul nu se poate înfăptui de- 
cit pe baza principiilor socialismului 
științific, a înlăturării inegalităților 
și a asupririi omului de către om, 
prin realizarea unor relații noi de 
producție, a unei adevărate dreptăți 
sociale".

Dezvoltarea ascendentă, pe toate 
planurile, a societății noastre socia
liste este urmarea faptului că. după 
Congresul al IX-lea, din inițiativa și 
cu contribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, por
nind de la realitățile concrete ale 
țării noastre, regindind și reelabo- 
rind in funcție de aceste condiții, 
de realitățile lumii contemporane 
p serie de teze, concepte și inter
pretări. rezolvind in mod științific, 
original problemele ridicate de via
tă. de continua dezvoltare 
orinduiri, partidul nostru a 
consecvent. în spirit creator, 
piile socialismului, a pus in 
uriașul potențial de progres _ __
Orinduiri, imensele sale resurse.

Realitățile tării noastre și ale 
lumii in care trăim pun in evidență 
faptul că existenta în cadrul țărilor 
socialiste, al țărilor care trec spre 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă a unor partide unice pu
ternice, cu o concepție revoluționa
ră, progresistă, care să asigure ac
țiunea unită a fiecărui popor în 
realizarea obiectivelor construcției 
socialiste, ale dezvoltării economico-’ 
sociale independente, constituie un 
proces legic.

în concepția partidului nostru, 
teoriile și practicile despre așa-zisa

diminuare a rolului conducător al 
partidului sint de natură să lipseas
că societatea de forța politică cea 
mai conștientă, cea mai înaintată, 
înarmată cu concepția științifică 
despre lume și viată, capabilă să 
unească și să organizeze toate for
țele națiunii ; s-ar ajunge astfel la 
un vid politic care ar putea fi um
plut de ailte forte politice, antirevo
luționare, periclitind grav construc-

nar al tuturor membrilor săi. per
fecționarea democrației interne de 
partid, intărirea continuă a legătu
rilor dintre partid și masele largi 
populare. In calitate de centru vi
tal al națiunii, partidul nostru acțio
nează nu din afara societății, ci din 
interiorul ei, își îndeplinește 
conducător prin organizațiile sale, 
prin activitatea comuniștilor. înde
plinirea cu succes a misiunii sale

rolul

in ritm cu graficele stabilite!
în județul Teleorman a intrat in 

actualitate recoltarea sfeclei de za
hăr, cultură care ocupă 10 500 hec
tare. Pentru buna desfășurare a 
stringerii, transportării și prelucrării 
producției. în fiecare unitate cultiva
toare au fost stabilite măsuri menite 
să asigure respectarea graficelor în
tocmite de comun acord cu între
prinderea de Industrializare a Sfe
clei de Zahăr din orașul Zirnnicea. 
Documentarea noastră am inceput-o 
mai intîi aici, unde am consemnat 
citeva amănunte privind pregătirile 
pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a procesului de prelu
crare. ..Au fost făcute pe parcursul 
anului — ne spune inginerul Gheor- 
ghe Calapod — importante lucrări de 
modernizare pe intregul flux tehno
logic. Ele vizează cu prioritate mă
rirea capacității de industrializare in 
24 de ore, creșterea randamentului 
de zahăr extras din sfeclă, îmbună
tățirea calității, reducerea consumu
rilor energetice și sporirea producti
vității muncii. Probele tehnologice, 
efectuate in condiții corespunzătoa
re. dau garanția unui debut bun in 
noua campanie de prelucrare care a 
inceput luni, 28 august". . .

De Ia inginerul-șef, Mihai Bulgaru, 
am mai reținut citeva din moderni
zările aduse procesului de fabrica
ție : automatizarea cuptoarelor de 
var. mărirea capacității malaxoarelor 
de masă groasă, montarea pe cana
lele de alimentare cu sfeclă a unor 
separatoare, pentru impurități vege
tale. mecanizarea unor 
încărcare, 
trepte de 
sfeclă etc.

Desigur, . . _ _____
gă parametrii proiectați și să func
ționeze ritmic este necesar ca apro
vizionarea să se facă la nivelul gra-

operații de 
introducerea unei noi 

filtrare a extractului de
pentru ea fabrica să afin*

ceasta se impune cu atît mai mult 
cu cit, așa cum se apreciază in do
cumentele pentru Congresul al 
XIV-lea, in activitatea politico- 
ideoiogică, deși s-au obținut o serie 
de rezultate pozitive, există o anu
mită rămînere în urmă față de dez
voltarea forțelor de producție, față 
de dezvoltarea societății în general, 
în acest scop sint necesare — așa 
cum subliniază secretarul general al

Aplicarea consecventă, în spirit creator
a principiilor socialismului

a noii 
aplicat 
prmci- 
valoare 
al noii

ția noii societăți. în acest sens. în 
Tezele pentru Congresul al XIV-lea 
se subliniază : „Partidul comunist 
nu poate să împartă, cu atît mai 
puțin să renunțe Ia rolul său de 
forță politică conducătoare a socie
tății, fără riscul periclitării grave a 
însăși cauzei socialismului, a inte
reselor vitale ale poporului".

Pornind de’ la adevărul validat de 
practică in virtutea căruia nu poate 
exista altă forță care să îndepli
nească rolul de centru vital al socie
tății socialiste, partidul nostru res
pinge in mod hotărit tezele eronate, 
profund dăunătoare privind renun
țarea la locul și rolul conducător al 
partidului unic al clasei muncitoare 
în dezvoltarea noii orinduiri.

înfăptuirea marilor obiective de 
viitor impune creșterea, în continua
re, a rolului conducător al partidu-’ 
lui în toate domeniile, perfecțio- 

> narea activității sale, ridicarea ni
velului politic, ideologic, creșterea 
combativității și spiritului revoluțio-

/

istorice cere partidului să-și asume 
răspunderea directă pentru înfăp
tuirea tuturor planurilor și progra
melor dezvoltării economico-sociale. 
Pentru a fi în măsură să acționeze 
ca forță politică conducătoare, cen
tru vital al întregii națiuni, parti
dul — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să ră- 
mînă in permanență un partid mun
citoresc, revoluționar, să se că
lăuzească întotdeauna după concep
ția socialismului științific, să asigu
re construirea socialismului cu po
porul și pentru popor, ridicarea ni
velului conștiinței revoluționare a 
maselor populare, intărirea unității 
întregului popor.

Creșterea rolului conducător al 
partidului și perfecționarea continuă 
a întregii sale activități necesită in
tensificarea muncii politico-ideologice 
și educative de formare â omului 
nou, de dezvoltare a gradului de 
cultură și ridicare a nivelului con
științei socialiste, revoluționare. A-

partidului in cuvîntarea la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c. — efor
turi intense, susținute și conjugate 
ale tuturor factorilor educaționali, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru realizarea 
unei adevărate revoluții în gindirea 
și acțiunea oamenilor, concomitent 
cu intensificarea luptei politico-ideo- 
logice, cu creșterea combativității 
față de teoriile antisocialiste. retro
grade, împotriva noii ofensive ideo
logice a cercurilor reacționare, im
perialiste, a tuturor formelor de 
dezbinare șl învrăjbire a popoarelor. 
Totodată, activitatea ideologică are 
datoria să combată subaprecierea 
sau negarea importanței teoriei re
voluționare în construcția socialis
mului. minimalizarea rolului con
științei socialiste în desfășurarea 
procesului revoluționar, așa-zisa 
„dezideologizare" a raporturilor din
tre socialism și capitalism pe plan 
mondial, renunțarea la lupta de 
clasă pentru lichidarea exploatării și

ficelor de recoltare stabilite împreu
nă cu unițățile agricole. Cum se ac- 
tibhează concret în acest sens ? La 
Cooperativa Agricolă Măgura, recol
tarea sfeclei de zahăr, care ocupă 
120 hectare, a inceput in toate cele 
trei ferme. După ce se face dislo
carea, echipe alcătuite din coopera
tori curăță rădăcinile de frunze și 
încarcă producția în mijloacele de 
transport. „Avem o producție bună 
— ne spune președintele unității, Iu
lian Dumitrache. Pentru a nu pierde 
nimic din recoltă prin deshidratarea 
rădăcinilor din cauza temperaturilor 
ridicate, ne-am organizat munca £n 
așa fel incit tot ceea ce stringem 
este livrat în aceeași zi la baza de 
recepție din Alexandria".

Și in alte unități agricole, printre 
care cele din Slobozia-Mindra, Moș
teni, Saele, Uda Clocociov, Se- 
garcea-Vale, Peretu, s-a acționat 
cu răspundere din primele zile de la 
declanșarea recoltării sfeclei de za
hăr. cantitățile livrate bazelor de re
cepție atestind hărnicia cooperatori
lor de aici. La Cooperativa Agricolă 
din Purani am remarcat preocuparea 
pentru realizarea graficelor zilnice 
de recoltare in condițiile asigurării 
unei înalte calități a lucrărilor. Ală
turi de oameni, vicepreședintele uni
tății, Ion Drăcșan, verifică dacă au 
mai rămas totuși rădăcini nestrînss. 
„Urmărim ca nimic șă nu se piardă 
din roadele bogate ale pămintului — 
ne spune el. Reglarea perfectă a 
utilajelor, respectarea de către oa
menii repartizați la această lucrare 
a normelor stabilite se află perma
nent în atenția noastră".

Desigur, exemplul fruntașilor tre
buie urmat de toate unitățile culti- 
vatoare. Deși aveau grafice de li
vrare, cooperativele agricole Crîrrgu, 
Băcălești, Băduleasa, Pietroșarii,

asupririi și realizarea societății 
dreptății și egalității sociale. „Lupta 
de clasă — trebuie să fim pe deplin 
conștienți — nu s-a încheiat și nu 
se va încheia cit timp vor exista 
clasele asupritoare, sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. Fie că 
sint sau nu la putere, comuniștii 
trebuie să rămină revoluționari, să 
rămină ferm pe pozițiile luptei re
voluționare, de clasă ! Numai așa 
vor conduce popoarele lor spre co
munism, vor asigura victoria socia
lismului in întreaga lume, adevăra
ta independență a popoarelor !“.

Aprecierile și experiența partidu
lui nostru arată cu limpezime că 
succesul măreței opere de construc
ție socialistă depinde de aplicarea 
creatoare a legităților generale 
ale construcției socialiste, de ca
pacitatea de a descifra sensul noilor 
tendințe și procese in lumina și din 
perspectiva valorilor de bază ale re
voluției socialiste, ale acelor valori, 
acelor principii care conferă identita
te proprie, putere de creație concep
ției despre lume șl viață a clasei 
muncitoare. Spiritul creator ca di
mensiune esențială a politicii parti
dului include, in lumina aprecierilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
concluziilor evidențiate de procesul 
construcției socialiste in patria noas
tră, obligativitatea de a respecta fon
dul de idei al teoriei revoluționare, 
de a dezvolta această teorie, îmbo
gățind principiile și conceptele sale 
cu noile date propuse de practica 
istorică, de dezvoltarea științei și teh
nicii contemporane. Este proba su
perioară a atașamentului la concep
ția despre lume și viață a clasei 
muncitoare, a voinței de a face ca 
ea să triumfe, să exercite rolul cu 
care a fost investită de fondatorii 
săi : acela de călăuză a procesului 
revoluționar, a luptei maselor pen
tru dreptate și egalitate socială, pen
tru socialism.

Salcia nu au expediat pină duminică 
bazelor de recepție nici un kilogram 
de sfeclă de zahăr. De asemenea, se 
impune o mai bună organizare a 
transportulyi. producției, pentru,.,,ca 
aceasta să ajungă operativ la Iodu
rile de depozitare stabilite. Șeful 
Cenffalui din Turnu Măgurele, 
Gheorghe Săndulescu. ne spunea că 
în baza de la Uda Clocociov s-au 
adunat in primele 
tone de sfeclă de

, zile circa 1 390 
zahăr care tre-

b’ti*
gara C.F.R. din municipiu. Așadar, 
buna funcționare a întreprinderii de 
Industrializare a Sfeclei de Zahăr 
din orașul Zimnicea impune acțiuni 
hotărite pentru realizarea graficelor 
de lucru stabilite, pentru organiza
rea temeiiiică a transportului pro
ducției din cimp.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteli"

aduse cu mijloace auto în

covasna: Forțele sint concentrate acum
la recoltarea cartofilor

în majoritatea unităților agricole 
din județul Covasna se desfășoară 
recoltarea cartofului. Ne aflăm în 
Consiliul Agroindustrial Cernat, cel 
mai mare producător de cartofi, care 
deține aproape 35 Ia sută din su
prafața cultivată la nivelul județu
lui, unde discutăm cu factori de răs
pundere din unități cultivatoare — 
Cernat, Turia, Mărtineni și Tirgu 
Secuiesc — despre măsurile ce s-au 
luat in vederea recoltării, transpor
tării și depozitării cartofului.

„Sintem conștienți — arăta Anton 
Varga, președintele Consiliului Agro
industrial Cernat — că avem obliga
ția, in calitate de mari producători 
de cartofi, de a ne depăși planul 
de producție in mod simțitor. De 
aceea, organele și organizațiile noas
tre de partid, consiliile populare, 
prin deputății săi, desfășoară o 
amplă muncă politico-educativă, de 
lămurire a tuturor celor ce trăiesc 
in mediul rural de a se Implica cu 
toată răspunderea în executarea lu
crărilor de recoltare a cartofilor la 
un înalt nivel calitativ și în cel mai 
sctirt .timp posibil".

„încadrarea lucrărilor agricole in 
timpul optim este unul din elemen
tele esențiale ale producțiilor mari 
la hectar, arăta Carol Kajan, pre
ședintele Cooperativei Agricole Tir
gu Secuiesc. Noi am început mai de
vreme ca de obicei recoltarea carto-

filor datorită vremii favorabile din 
acest an. Aceasta ne va permite ps 
lingă o producție ridicată și pregă
tirea minuțioasă a terenului și se
mănatul griului".

Cooperativa Agricolă din Cernat 
este una dintre cele mai mari uni
tăți cultivatoare de cartofi din țară, 
ea deținind 900 hectare cu această 
plantă. Faptul că aici a început 
recoltarea cartofilor cu cel puțin, trei 
săptămfni mai devreme, căldurile din 
luna august pot cauza pierderi prin 
deshidratare, impune grăbirea trans
portului. De aceea s-au luat toate 
măsurile pentru ca întreaga cantita
te recoltată să fie transportată în 
aceeași zi la bazele de recepție.

Cooperativa Agricolă Turia cultivă 
730 hectare cu cartofi. Și aici recol
tarea se află în devans cu mult față 
de anii treeuțî. „Sintem hotăriți si 
scurtăm această importantă campa
nie — arăta președintele unității. 
Petre Ciceu- Dispunem de forțe 
mecanice suficiente, iar oamenii au 
înțeles importanța grăbirii lucrări
lor și evitării pierderilor".

Așadar, recoltarea cartofilor în 
județul Covasna se înscrie in frun
tea priorităților pe agenda de lucru 
a cadrelor de conducere din unită
țile agricole, a organelor județene 
de partid și de stat.

C. TIMARU 
corespondentul „Scinteii”

brașov: Există încă mari resurse
pentru sporirea stocurilor de nutrețuri
Și pentru județul Brașov, anul 

1989 a fost un an favorabil produ
cerii unor cantități mai mari de fu
raje. Este adevărat ca, în unele pe
rioade ale verii, lucrările de recol
tare și depozitare au fost stînjenite 
de ploile căzute, dar bunii gospo
dari au găsit soluții ca efectele lor 
să fie diminuate. Așa se face că 
pină la 24 august au fost depozitate 
72 la sută din cantitățile prevăzute 
de fin. 61 la sută din suculente și 40 
la sută din grosiere.

Despre modul în care se acționea
ză in unitățile agricole pentru asi
gurarea unor cantități Îndestulă
toare de furaje aveam să ne con
vingem cu ocazia deplasării prin 
citeva unități agricole din consiliile 
agroindustriale Codlea și Hărman, 
care au cea mai 
de animale pe 
față. - ' ' 
Agricolă 
asigurat 
tone fin.

Același 
unor stocuri suficiente de furaje s-a 
manifestat și in alte unități din 
Consiliul Agroindustrial Codlea, cum 
sint cooperativele agricole din Vul
can și Codlea și asociațiile economi
ce intercooperatiste din Zărnești și 
Dumbrăvița. Să luăm cazul asocia
ției Zărnești. Pină mai acum doi 
ani, această unitate cumpăra mari 
cantități de furaje, în special fin. în 
urma unor măsuri organizatorice 
luate de către organele județene de 
partid și agricole și numirii în 
fruntea acestei unități a unui om

mare încărcătură 
__  ... unitatea de supra- 

Printre ele și Cooperativa 
din Cristian. Unitatea și-a 
pină acum aproape 900

Interes pentru asigurarea

inimos, Constantin Ducaru, aceas
tă unitate nu mai cumpără furaje. 
Anul trecut a depozitat 1 000 tone 
fin, iar in acest an, pină la această 
dată, 1 100 tone. Lor li se va adăuga 
otava care urmează să fie recoltată 
d<’> pe fî'.ieață.

Cu aceeași răspundere se acțio
nează în asigurarea unor cantități 
îndestulătoare de furaje șl In unită
țile Consiliului Agroindustrial Hăr
man, deși aici condițiile sint mai di
ficile. dat fiind faptul că circa 80 la 
sută din finețele naturale se găsesc 
în zona montană și au în general un 
grad de fertilitate mai scăzut,.iar 
recoltarea se face, mai

Trebuie spus însă că 
s-a manifestat aceeași 
față de recoltarea și ___
unor cantități suficiente de furaje, 
în special de fîn. Este și cazul Coo
perativei Agricole din Sînpetru, care 
nu a reușit să depoziteze decit o 
cantitate de circa 500 tone fin, 
mai puțin de jumătate din ne
cesar.

Pentru a acoperi deficitul de fin 
preliminat în unitățile celor două 
consilii, ca și în alte unități din ju
deț, se impun măsuri energice pen
tru recoltarea tuturor resurselor pe 
care le oferă pajiștile și terenurile 
arabile, și in primul rind iarba încă 
nerecoltată, inclusiv de pe marginea 
drumurilor și a căilor ferate sau 
din golurile de munte, coletele de 
sfeclă de zahăr și de gulii furajere, 
cocenii de porumb etc.

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii"

tîrziu.
nu peste tot 

răspundere 
depozitarea
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, in numele Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, al Adunării Populare Su
preme, al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Popu
lare Labs, al poporului laoțian și al nostru personal, vă adresăm 
caldele noastre felicitări și cele mai bune urări dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adu
nări Naționale, Consiliului de Miniștri și întregului popor român. 

Victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
al antiimperialistă din august 1944 marchează o cotitură istorică in 
lupta eroică a poporului român și constituie o mare victorie nu 
numai pentru poporul român, ci și pentru popoarele care luptă 
pentru dreptate și progres.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, România a devenit 
astăzi o țară socialistă dotată cu o agricultură, o industrie, știință 
și tehnică avansate, care au făcut posibilă creșterea continuă a 
nivelului de viață al poporului.

Republica Democrată Populară Laos dă o înaltă apreciere marilor 
succese obținute de poporul român, care constituie o contribuție 
importantă la consolidarea comunității socialiste, la salvgardarea 
păcii și a securității in Europa și in lume, o încurajare pentru po
poarele ce luptă pentru pace, independență națională, democrație 
și progres social.

Cu acest prilej solemn, urăm poporului român, in frunte cu 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, succese și mai mari în aplicarea 
hotăririlor celui de-al XlII-ie* Congres al Partidului Comunist 
Român.

Fie ca solidaritatea frățească și cooperarea dintre cele două 
partide ale noastre, dintre guvernele și popoarele laoțian și român 
să se Întărească din ce in ce mai mult.

KAYSONE PHOMV1HANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Populare Laos

PHOUMI VONGVICHIT
Președinte interimar 

al Republicii Democrate Populare Laos

NOUHAK PHOUMSAVANN 
președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului Venezuelel. al guvernului național si al 
meu personal. îmi permit să vă transmit un mesaj de felicitare 
cu ocazia celei de-a 45-â aniversări a revoluției de eliberare din 
România. Folosesc acest moment deosebit de semnificativ pentru 
a adresa urări de prosperitate națiunii române prietene și a vă 
transmite dumneavoastră multă fericire personală, reinnoindu-vă 
asigurarea celei mai înalte și distinse considerațiuni,, i’TA .'--•■■.'.■•••I ' ....... .

. , CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi eliberării naționale a României, vă 
exprim, în numele poporului, al guvernului peruan $1 al meu perso
nal, cele mal sincere felicitări, împreună cu urări de fericire perso
nală și de prosperitate pentru nobilul popor român.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai 
Înalte și distinse considerațiuni.

ALAN GARCIA PEREZ
Președintele Republicii Peru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul In care poporul român sărbătorește aniversarea 
Zilei naționale, am marea plăcere de a vă transmite, in numele 
poporului și ai guvernului Republicii Guineea-Bissau, precum și 
al meu personal, cele mai calde felicitări,

Vâ adresez dumneavoastră personal șl familiei dumneavoastră 
urări sincere de sănătate ți fericire, iar poporului român prosperi
tate și bunăstare continuă.

Cu acest fericit prilej, doresc să salut spiritul de prietenie și 
eooperare care stă Ia bază relațiilor noastre și să exprim speranța 
că acestea vor continua să se dezvolte și să se diversifice și ma> 
mult in viitor.

Cu cea mai Înaltă si frățească consideratiune.

General JOAO BERNARDO VIEIRA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Guineea-Bissau

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi ește deosebit de plăcut ca. in numele guvernului, al po
porului ecuadorian și al meu personal, să vă adresez cele mai 
cordiale felicitări in ziua in care țara dumneavoastră sărbătorește 
o nouă aniversare a independentei sale.

Cu prilejul acestei zile deosebit de importante, vă exprim cele 
mai sincere., urări pentru bunăstarea națiunii române Si fericirea 
dumneavoastră personală.

Primiți, vâ rog, asigurarea, celei mai înalte și distinse eonsi- 
derațiuni.

RODRIGO BORJA CEVALLOS
Președintele Republicii Ecuador

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei, naționale a României îmi oferă plăcerea de a 
vă transmite dumneavoastră, poporului și guvernului Republicii 
Socialiste România, in numele poporului și guvernului Statului 
Qatar, precum și in numele meu, sincere felicitări. Folosesc aceas
tă ocazie de a vă adresa dumneavoastră cele mai bune urări de să
nătate și fericire, iar poporului român continuu progres șl prospe
ritate.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al Statului Qatar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea de a mă adresa dumneavoastră, in numele po
porului. al guvernului bolivian și al meu personal, pentru a vă 
exprima cele mai cordiale felicitări cu prilejul aniversării sărbă
torii naUonale a tării dumneavoastră. în același timp, vă adresez 
cele mai călduroase urări de fericire personală. de prosperitate 
continuă pentru nobilul popor român.

JAIME PAZ ZAMORA
Președintele Constituțional 

al Republicii Bolivia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
am deosebita onoare și plăcere să vă adresez dumneavoastră, to
varășe președinte, și, prin dumneavoastră, poporului și guvernului 
Republicii Socialiste România sincerele mele felicitări.

în timp ce sărbătorim împreună cu dumneavoastră Ziua națio
nală a României, guvernul și întregul popor zimbabwean constată, 
în mod fericit, că bunele noastre relații continuă să se dezvolte 
și să se întărească tot mai mult. Exprim sincera mea speranță 
că aceste relații de prietenie vor contribu'. în continu.u-e. Ia con
solidarea cooperării bilaterale, in mod deosebit în domeniile eco
nomic. tehnic și al învățămîntului.

Folosesc acest prilej pentru a salata succesul exemplar reali
zat de tara dumneavoastră prin achitarea integrală a datoriei sale 
externe.

îngăduiti-mi să vă adresez dumneavoastră personal urări de 
multă sănătate și fericire, iar poporului român și țării dumnea
voastră pace și prosperitate.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai Înalte considerațiuni.

ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Republicii Zimbabwe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră, 

Îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră si po
porului român cele mai călduroase felicitări din partea poporului 
șt guvernului senegalez, precum și a mea personal.

Vă rog să primiți, totodată, urări sincere de fericire personală 
și de bunăstare continuă poporului tării dumneavoastră.

Nutresc încrederea că excelentele relații de prietenie și coope
rare care unesc țările noastre se vor dezvolta tot mai mult in 
Viitor, Senegalul fiind hotărit să acționeze in această direcție.

Cu cea mai inaltă considerație,
ABDOU DIOUF

Președintele Republicii Senegal

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez dumneavoastră și. ’ prin dumneavoastră, 
guvernului și poporului român. în numele guvernului și poporului 
Republicii Liberia și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, 
împreună cu Cele mai sincere și bune urări.

în momentul sărbătoririi acestui eveniment istoric ne alăturăm 
dumneavoastră și poporului măreței dumneavoastră țări și ne ex
primăm speranța că țările noastre vor continua să acționeze in 
același spirit de prietenie și cooperare, pentru promovarea păcii 
și înțelegerii între toate națiunile lumii.

Fie ca toate eforturile pentru stimularea creșterii și dezvoltării 
României să fie încununate de succes.

Primiți, vă rog, asigurările celei mai înalte stime și conside- 
rațiuni.

Cu sinceritate,

Dr. SAMUEL KANYON DOE
Freședintele Republicii Liberia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului, al guvernului Hondurasului și al meu 
personal, am plăcerea să vă adresez, cu ocazia sărbătorii naționale 
a României, sincere urări de prosperitate pentru națiunea română 
și de fericire personală pentru dumneavoastră.

JOSE AZCONA HOYO
Președintele Constituțional 

al Republicii Honduras

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul unei noi aniversări a zilei eliberării României, 
primiți, vă rog, in numele poporului chilian și al meu personal, 
un cordial salut de felicitare.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă reînnoi asigurarea 
distinsei mele considerațiuni.

General AUGUSTO PINOCHET UGARTE
Președintele Republicii Chile

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Congresului Național am plăcerea să felicit, prin 
intermediul dumneavoastră. întregul popor român, cu prilejul 
aniversării Zilei naționale a României, țară cu multe și semnifi
cative tradiții.

Cordiale salutări,

Senator NELSON CARNEIRO
Președintele Congresului Național 

al Republicii Federative a Braziliei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu simpatie deosebită, îmi permit să mă adresez dumneavoastră 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 45-a aniversări a eliberării țării 
dumneavoastră.

Primiți salutul nostru afectuos la această aniversare jubiliară. 
Adresăm urări pentru relațiile cordiale, înnoitoare, de conviețuire 
care, in decursul anilor, s-au întărit între popoarele costarican și 
român.

Vă reînnoiesc, domnule președinte, felicitările mele, pe care le 
adresez și tuturor colaboratorilor dumneavoastră.

Cu afecțiune,

Ing. ALLEN ARIAS ANGULO
Președintele Adunării Legislative 

a Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, imi este deosebit de plăcut să vă adresez 
dumneavoastră și poporului român prieten calde felicitări, Îm
preună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de pro
gres și bunăstare tării dumneavoastră prietene.

Cu profund respect,

Senator BAHJAT TALHOUNI
Președinte interimar

ăl Parlamentului Iordanian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României. în numele guvernului șl 
poporului Australiei, adresez felicitări șl cele mai bune urări po
porului român.

BILL HAYDEN
Guvernatorul General dl Australiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Republicii Maldivelor, precum 
și al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa dumnea
voastră, guvernului și poporului român sincere felicitări șl cele mai 
bune urări cu ocazia Zilei naționale a României.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român progres 
și prosperitate.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Barbadosului mi se alătură în â transmite 
felicitări și cele mai bune urări guvernului și poporului Republicii 
Socialiste România cu prilejul Zilei naționale a tării dumnea
voastră.

L. ERSKINE SANDIFORD
Prim-ministru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de -a vă adresa caldele mele felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Folosesc această ocazie de a vă transmite cele mai bune urări 
de fericire personală, iar poporului prieten român continuă 
prosperitate și progres.

SAAD AL ABDULLAH AL SALEM AL-SABAH
Prinț moștenitor

și prim-ministru al Statului Kuweit

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale a României îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă transmite sincere felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de viață îndelungată și sănătate, de progres continuu pen
tru poporul român prieten.

RASHID BIN SAID AL-MAKTUM
Vicepreședinte și prim-ministru

• al Emiratelor Arabe Vhite ' '

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

. Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei. vă rog să primiți urările mele cele mai călduroase de pace 
și prosperitate pentru poporul român.

SPYROS KYPRIANOU
Fost președinte al Republicii Cipru, 

Președinte al Partidului Democratic din Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc 

am onoarea și plăcerea de a vă prezenta felicitările și urările 
noastre cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției 
România^6 S0Cială și naW°nală> antifascistă și antiimperialistă din

Cu această ocazie, partidul nostru dorește să ajute in mod 
permanent orice efort in direcția dezvoltării continue și eficiente 
a relațiilor dintre țările noastre, in special în domeniile economic, 
comercial, tehnic și cultural.

în legătură cu politica internațională și, mai precis, referitor 
la problemele păcii in Orientul Mijlociu, partidul nostru nu poate 
decit să reînnoiască înalta apreciere față de atitudinea constantă 
și perseverentă a Republicii Socialiste România, care nu a încetat 
de-a lungul anilor să sprijine cauza poporului palestinian șt a re
prezentantului său — Organizația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.). Masele populare marocane salută cu ardoare atitudinea 
și acțiunea poporului și guvernului român în favoarea dreptului 
poporului palestinian la viață liberă și independentă pe teritoriul 
sau, liber de ocupația israeliană.

Rugăm președintele Republicii Socialiste România să bine- 
voiască să accepte asigurarea celei mai înalte considerațiuni și 
expresia prieteniei noastre.

Pentru Uniunea Socialistă 
a Forțelor Populare, 

Primul-secretar
A. BOUABID

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejui celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și naționala, antifascistă și antiimperialistă, vă adresez 
dumneavoastră și poporului român prieten cele mai calde felici
tări, împreună cu urările de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul român.

România a avut un rol important la zdrobirea fascismului, tre- 
cind apoi la consolidarea suveranității sale, la făurirea unei socie
tăți noi, deasupra căreia flutură drapelul progiesului si socialismu
lui. Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă poporul român a în
făptuit mărețe realizări in domeniile economic, social și cultural, 
care situează România alături de statele dezvoltate. Realizările 
României în domeniile construcției socialiste, cooperativizării agri
culturii și victoria înregistrată prin lichidarea poverii datoriei ex
terne fac din experiența românească un exemplu demn de toată atenția.

De o inaltă apreciere se bucură rolul României pe plan inter
național, numeroasele dumneavoastră inițiative pentru oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea dezarmării generale, ca și principiile 
susținute de dumneavoastră, prin care dialogul și negocierile con
stituie calea de soluționare a conflictelor internaționale. Apreciem 
în mod deoseb't politica principială a României de sprijinire a 
cauzei arabe, și îndeosebi a problemei poporului palestinian, spri
jinul pe care îl acordați drepturilor acestui popor la autodetermi
nare și constituirea unui stat independent sub conducerea O.E.P., 
reprezentantul său unic și legitim. Totodată, dăm o inaltă apre
ciere demersurilor dumneavoastră permanente îndreptate spre so
luționarea globală și justă a crizei din Orientul Mijlociu, prin con
vocarea unei Conferințe internaționale de pace în problemele 
Orientului Mijlociu.

Urmărim cu satisfacție dezvoltarea relațiilor dintre țările arabe 
și Republica Socialistă România pe linie economică, politică, cul
turală. interparlamentară și dorim dezvoltarea lor in viitor.

în numele Secretariatului General al Uniunii Interparlamentare 
Arabe, vă rog să primiți, încă o dată, domnule președinte, cele 
mai sincere felicitări cu ocazia acestei mari sărbători naționale.

Dorim României și poporului român prieten bunăstare și în
florire.

Cu cele mai alesă sentimente de respect, sțimă și apreciere,

ABDELRAHMAN BOURAOUI
Secretar general

al Uniunii Interparlamentare Arabe

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Cu ocazia Zilei naționale și a celei de-a 45-a aniversări a eli

berării patriei dumneavoastră, vă adresăm, în numele Partidului 
Socialist din Cipru — E.D.E.K. și al meu personal, dumneavoastră și 
poporului prieten român cele mai bune urări de prosperitate șl 
progres.

Contribuția țării dumneavoastră Ia promovarea păcii. înțele
gerii și cooperării, precum și poziția dumneavoastră privind res
pectarea suveranității și încetarea intervențiilor străine sînt deo
sebit d? -m-eciate și constituie o încurajare pentru toate popoarele 
angajate in lupta pentru libertate.

Fiind convinși că relațiile frățești dintre partidele șl popoarele 
noastre reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea lor în conti
nuare, vă adresăm din nou urarea de succese tot mai mari.

VASSOS LYSSARIDES
Președin ele

Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, 
la 23 August 194.4, vă adresăm cele mal calde urări de sănătate 
și noi succese m opera dumneavoastră dedicată dezvoltării socia
liste a României prietene.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți poporului român urările 
noastre de pace, prosperitate, progres și obținerea de succese tot 
mai mari in activitatea sa creatoare.

Popoarele noastre vecine și prietene, cu îndelungate tradiții 
de luptă și conlucrare pentru libertate și pace, constituie un exem
plu luminos pentru toate popoarele lumii.

Cu sentimente de stimă și prietenie,

HARALAMBOS PROTOPAPAS
Secretar general

al Partidului Socialismului Democratic — KODISO 
din Grecia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, vă rog să primiți cele 
mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru poporul român.

GLAFKOS CLERIDES
Președintele Partidului 

Adunarea Democratică din Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă din România, 
imi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele Partidului 
National Social Sirian din Liban, sincere aprecieri pentru 
lupta glorioasă dusă de poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, împotriva- fascismului -șir imperialismului, pen- 
«tru.desăvirșirea procesului de eliberare socială șl națională.

Această revoluție are o importanță deosebită pentru viitorul 
luminos al poporului român prieten prin aceea că a asigurat tre
cerea de la o orinduire perimată la o nouă orinduire, ale cărei 
trăsături continuă să înflorească zi de zi.

Locul important pe care îl ocupă astăzi in lume Republica 
Socialistă România este urmarea luptei generațiilor pe care le-a 
format revoluția socialistă și a celor care au crescut in spiritul ei. 
Privind la importantele realizări obținute de poporul român pe 
calea dezvoltării socialiste, resimțim o deosebită mindrie, alături 
de celelalte popoare ale lumii care luntă, la rindul lor. pentru 
independență națională și eliberare socială.

Tovarășe președinte,
Partidul Național Social Sirian din Liban, unit prin strinse 

relații cu partidul dumneavoastră, se mindrește cu aceste legături 
și iși exprimă încrederea in dezvoltarea continuă pe calea trasată 
de revoluția antifascistă și antiimperialistă din România.

Adresîndu-vă cele mai calde felicitări cu prilejul glorioasei ani
versări, urez țării prietene, sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă, noi și noi succese, progres și prosperitate.

Vă t-og să primiți omagiul meu profund.

DAOUD EL-BAZZ
Președintele

Partidului Național Social Sirian din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
Cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, obți
nută cu eroism, in mod admirabil, de poporul român, îmi este plă
cut să vă adresez, in numele Uniunii Naționale a Forțelor Popu
lare și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de fericire și de deplin succes.

Fie ca legăturile de solidaritate și de cooperare rodnică priete
nească să se dezvolte și să se întărească tot mai mult intre Româ
nia și Maroc in interesul libertății, al prosperității și păcii inter
naționale, pentru instaurarea unei noi și mai drepte ordini' mon
diale.

Vă adresez, tovarășe președinte și drag prieten, urările mele cele 
mai bune de fericire personală, precum și de succes deplin in ac
tivitatea dumneavoastră.

ABDALLAH IBRAHIM
Secretar general,

Uniunea Națională a Forțelor Populare din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profund respect și considerație, în numele Partidului Popular 
Unit din Bangladesh, vă transmit cele mai calde felicitări cu 
ocazia Zilei naționale a României.

Totodată, doresc să exprim solidaritatea noastră cu dumnea
voastră și guvernul român, in eforturile susținute pe care le de
puneți in lupta antiimperialistă, pentru victoria finală a socialis
mului. De la crearea sa, la 17 noiembrie 1974, Partidul Popular 
Unit din Bangladesh desfășoară cu consecventă o luptă neabătută 
împotriva imperialismului, cu hotărirea fermă de a emancipa ma
sele oprimate de sărăcie, prin crearea unei societăți democratice, 
libere de exploatare, deschizind în perspectivă, prin acțiunea ma
selor, calea spre socialism.

In îndeplinirea acestui ideal, ne este de mare ajutor orientarea 
dumneavoastră filozofică. Sîntem impresionați de hotărirea și voin
ța dumneavoastră de a conduce poporul român pe culmi de glorie 
și prosperitate, precum și de victoriile obținute pină în prezent.

Am dori ca și poporul nostru să poată urma o asemenea cale, 
dobîndind încrederea in sine și apărîndu-și suveranitatea împotriva 
oricărui dictat sau amestec străin.

Trăiască revoluția socialistă !
Trăiască prietenia dintre România și Bangladesh 1

SHAMSUL AREFIN KHAN
Președintele Partidului Popular Unit 

din Bangladesh

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele noastre felicitări cu ocazia Zilei 
naționale a poporului român, 23 August.

Vă urez dumneavoastră și poporului român prosperitate și dez
voltare economică.

Cu urări socialiste,
ELIAZAR GRANOT

Secretar general al MAPAM (Israel)
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45 DE AM DE LA INSURECȚIA NAȚIONALĂ SLOVACĂ
Tovarășului MILOS JAKES

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LADISLAV ADAMEC
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Schimb de mesaie la nivel înalt 
rnmâno-bulgar

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, ,al Consiliului de Stat și al Guvernului Republi
cii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace și poporului cehoslovac 
prieten un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale feli
citări cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Insurecției 
naționale slovace.

Insurecția națională slovacă, inspirată, organizată șl 
condusă de partidul comunist, a avut o contribuție im
portantă la grăbirea infringerii fascismului și la refa
cerea statului comun al cehilor și slovacilor, a deschis 
calea spre transformările înnoitoare din țara dumnea
voastră.

PRAGA
Poporul român urmărește cu interes și se bucură sin

cer de realizările remarcabile obținute de poporul ceho
slovac' în dezvoltarea economico-socială, in înflorirea ști
inței și culturii, în ridicarea' continuă a nivelului de trai,

Dind o înaltă apreciere colaborării româno-cehoslovace, 
ne exprimăm convingerea că relațiile dintre partidele și 
țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în spi
ritul înțelegerilor convenite la nivel înalt,. în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului, progresului 
și păcii in Europa și in lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și întregului 
popor cehoslovac suocese tot mai mari în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XVII-lea al .Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în activitatea consacrată înfloririi 
și prosperității patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Un eveniment de seamă in viata 
poporului cehoslovac

Se Împlinesc, astăzi, 45 de ani de 
Ia ziua memorabilă cînd in centrul 
Slovaciei s-a declanșat lupta armată 
a forțelor patriotice, a maselor popu
lare împotriva ocupației hitleriste și 
a elementelor colaboraționiste fas
ciste locale. Poporul cehoslovac săr
bătorește cu mindrie acest eveniment 
de Însemnătate istorică in lupta sa 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru refacerea statului comun al 
cehilor și slovacilor pe baze demo
cratice, pentru deschiderea unei noi 
perspective de dezvoltare a țării, 
însemnătatea deosebită a insurecției 
naționale slovace, acțiune eroică pre
gătită și condusă de partidul comu
nist,. constă în faptul că a marcat 
începutul revoluției naționale și de
mocratice cehoslovace, care, conti
nuată prin insurecția pragheză din 
mai 1945, avea să-și găsească finali
zare în eliberarea deplină a Ceho
slovaciei și trecerea la înfăptuirea 
unor profunde transformări înnoitoa
re în viața politică, economică și so
cială. A fost astfel confirmată pe 
deplin justețea orientării Partidului 
Comunist din Cehoslovacia care, o 
dată cu ocuparea țării de către hitle- 
riști și. dispariția statului cehoslovac 
independent, în primăvara anului 
1939, a indicat calea salvării națio
nale. „Singura cale care duce astăzi 
la salvarea poporului — se arăta în 
apelul lansat atunci de partid — 
este calea împotrivirii, a rezistentei 
și luptei".

Poporul cehoslovac nu s-a Împăcat 
nici un moment cu ocuparea patriei 
sale de către hitleriști, acei ani grei 
scoțând în evidență eroismul clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții progresiste, al tuturor forțelor pa
triotice în lupta pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru redobîndirea 
independenței și libertății. Cu un 
program de acțiune ferm și cu obiec
tive clare, vizind refacerea statului 
cehilor și slovacilor pe temelii noi, 
populare, s-a angajat în această 
luptă partidul comunist. Acționînd 
in adîncă ilegalitate, dînd grele jert
fe din rândurile sale, partidul a mi
litat neabătut pentru întărirea spi
ritului de luptă și unirea forțelor pa
triotice. în primăvara anului 1943, 
conducerea partidului a început 
tratative cu toate grupările mai 
importante ale rezistenței, cu foștii 
sociali-democrați și alți factori din 
opoziție în vederea creării unui front 
antifascist cit mai larg, aceste efor
turi fiind încununate prin crearea, în 
același an, a Consiliului Național 
Slovac.

Declanșată la 29 august 1944, insu
recția s-a înscris ca o contribuție de 
seamă la lupta popoarelor împotriva

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului-mi- 
nistru al Japoniei, Toshikl Kaifu, 
prin care ii sint adresate mulțumiri

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver

sări a Insurecției naționale slovace, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, Jan Papp, a oferit luni un 
cocteil

Au participat tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
niștri, vicepreședinți ai Consiliului 
Național al F.D.U.S., membri ai 
conducerilor unor ministere, insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, veterani din războiul an
tifascist, oameni de știință și cultu
ră, generali și ofițeri, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

Cu aceeași ocazie, la Consulatul 
R.S. Cehoslovace din Constanta a 
avut loc o conferință de presă.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Karel Dostal, 
consulul R.S. Cehoslovace la Con
stanța. A fost prezentată o expoziție 
fotodocumentară.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a Insurecției naționale slovace, 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și Co
mitetul Foștilor Luptători și Vetera
nilor de Război împotriva Fascis
mului au adresat telegrame de feli
citare Comitetului Central al Fron
tului Național din Republica Socia
listă Cehoslovacă și, respectiv. Fe
derației. Cehoslovace a Luptătorilor 
Antifasciști și Uniunii Slovace a 
Luptătorilor Antifasciști.

în perioada 25—27 august 1989 
ș-au desfășurat în R.S. Cehoslovacă 
activitățile organizate în zona Ban- 
șka-Bystrica pentru aniversarea îm
plinirii a 45 de ani de Ia Insurecția 
națională, slovacă. 

fascismului. Forțele insurgente — 
înglpbind circa 50 000 de soldați 
și 20 000 de partizani — au răsturnat 
regimul aservit hitlerismului, au eli
berat o treime din teritoriul Slova
ciei, instaurând în această regiune 
puterea comitetelor naționale revolu
ționare — embrionul unui sistem po
litic nou, format și condus de mase 
și aflat în slujba maselor.

Cuprinse de derută și temîndu-șe 
de pierderea unor noi poziții strate
gice in lanțul carpatic, căpeteniile 
hitleriste au mobilizat împotriva in
surgenților din Slovacia puternice 
formațiuni naziste de elită. Silite de 
superioritatea copleșitoare a inami
cului să se retragă temporar în 
munți, forțele insurgente au trecut 
la lupta de partizani. în rândurile a- 
cestora au luptat cu eroism, alături 
de fii ai altor popoare asuprite din 
Europa, și antifasciști români.

Așa cum este bine știut, luptînd 
cot la cot cu forțele armate sovietice, 
care au purtat, greul' războiului an
tihitlerist, cu ostașii și partizanii 
cehi și slovaci, armata română a avut 
o contribuție de seamă la eliberarea 
țării prietene. Mărturii ale vitejiei 
și eroismului armatei noastre, ale 
tributului său de singe în vederea 
redobindirii libertății poporului ceho
slovac sînt cele 66 000 de morminte 
ale ostașilor și ofițerilor români răs- 
pîndite de la Turna pînă în apropie
re de Praga.

In noile condiții create în urma 
eliberării țării de sub dominația na
zistă și redobindirii independenței 
naționale, poporul cehoslovac, sub 
conducerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, trecind la făurirea noii 
orinduiri, a obținut realizări de sea
mă in toate domeniile de activitate. 
Ca urmare a înfăptuirii politicii 
partidului, au cunoscut o puternică 
dezvoltare forțele de producție, s-a 
făurit o industrie de prim rang. O 
dezvoltare continuă a cunoscut agri
cultura socialistă, organizată pe baze 
moderne. Cultura și știința, la.rin- 
dul lor, au devenit un factor 
major al progresului întregii țări. 
Un succes de seamă îl consti
tuie înlăturarea discrepanțelor eco- 
nomico-sociale pe plan regional. 
Slovacia, bucurîndu-se de sprijinul 
clasei muncitoare. Inginerilor și teh
nicienilor din partea cehă a republi
cii, și-a ridicat puternic nivelul 
de dezvoltare : dacă in 1937 pon
derea Slovaciei în producția in
dustrială a întregii țări era de 7 la 
sută, astăzi ea reprezintă,31 la sută.

înfăptuind hotăririle celui de-al 
XVII-iea Congres al partidului și 
pregătindu-se pentru Congresul al 
XVIII-lea, convocat pentru primăva

pentru felicitările transmise cu oca
zia numirii sale in această funcție, 
în telegramă este împărtășită incre- 
derea privind dezvoltarea relațiilor 
dintre Japonia și România.

Din țara noastră, din partea Comi
tetului Foștilor Luptători și Vetera
nilor de Război împotriva Fascismu
lui, a participat la această aniver
sare o delegație condusă de general- 
locotenent (r) Bărboi Vasile.

La Craiova, conferință 
științifică internațională 

de matematică
Luni s-au deschis la Craiova lu

crările celei de-a treia Conferințe 
științifice internaționale „Metode 
topologice și ergodice in teoria al- 
gebrelor de operatori1'. Devenită tra
dițională, conferința va dezbate pro
bleme de mare actualitate din do
meniul teoriei operatorilor, algebre- 
lor de operatori, topologiei și teoriei 
ergodice.

în aceste domenii, școala româ
nească de matematică, prin Departa
mentul de matematică din cadrul 
INCREST, condus de tovarășa dr. 
Zoia Ceaușescu, puternic centru de 
cercetări matematice, bine cunoscut 
pe plan internațional, a obținut re
marcabile succese.

Alături de specialiștii români, la 
conferință mai participă specialiști 
din Anglia, Australia, Bulgaria, R.P. 
Chineza, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Grecia, India, Irlanda, Ja
ponia, Norvegia, S.U.A., U.R.S.S. și 
Vietnam.

La deschiderea lucrărilor, conferin
ța a fost salutată de distinși mate
maticieni români și străini și de re
prezentanți ai Comitetului Național 
pentru Știință și Tehnologie' și ai 
Consiliului Popular al județului Dolj.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres) 

ra anului viitor, comuniștii, oamenii 
muncii din Cehoslovacia se călăuzesc 
de cerința de a valorifica toț mai 
eficient marile posibilități ale rela
țiilor de producție socialiste, pen
tru a asigura dezvoltarea so- 
cial-economică, în concordanță cu 
experiența și condițiile din Ceho
slovacia. în această activitate de 
largă cuprindere -se pornește de la 
principiile și legile general valabile 
ale socialismului. vizind întărirea 
proprietății socialiste, dezvoltarea 
planificată a economiei, repartiția 
după rezultatele muncii depuse, dez
voltarea democrației socialiste, în 
condițiile .întăririi continue a -rolului, 
conducător al clasei muncitoare, în 
frunte cu avangarda sa, partidul co
munist.

în spiritul tradiționalelor relații 
de., prietenie și. colaborare dintre 
România și Cehoslovacia, poporul 
nostru este- alături de poporul ceho- 
slovac la evenimentul aniversar de 
astăzi. Avindu-și izvorul în trecutul 
de luptă al celor două popoare, al 
forțelor lor revoluționare, progresis
te și democratice pentru eliberare 
națională și socială, relațiile româno- 
cehoslovace au cunoscut o puternică 
și multilaterală dezvoltare in anii 
construcției socialiste. Reafirmînd 
sentimentele de prietenie ale între
gului nostru . popor, in cuvintarea 
rostită la recenta adunare solemnă 
de la București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat însem
nătatea organizării de către Parti
dul Comunist Român, la 1 Mai 1939, 
a unei puternice manifestații în spri
jinul Cehoslovaciei contropite de fas
ciști și a exprimat și cu acest prilej 
deplina solidaritate cu Partidul Co
munist din Cehoslovacia, cu poporul 
cehoslovac in lupta pentru socialism, 
pentru deplina independență și su
veranitate a Cehoslovaciei.

Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, declarațiile co
mune semnate la nivel înalt, ce
lelalte documente bilaterale oferă 
un cadru fertil pentru aprofundarea 
colaborării româno-cehoslovace în 
construcția socialistă, ca și pe plan 
internațional.

Este convingerea pe deplin împăr
tășită, deopotrivă la București și la 
Praga, că dezvoltarea în continuare, 
pe multiple planuri, a raporturilor de 
prietenie și colaborare .româno-ceho
slovace corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, construi
rii noii orânduiri în România și Ce
hoslovacia, cauzei generale a socia
lismului și progresului, securității, 
păcii și înțelegerii în Europa și in 
întreaga lume.

tv
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim în spiritul 

normelor eticii și echității socia
liste • Conștiința datoriei împli
nite

19,45 Industria — programe prioritare, 
în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

20,05 Teatru TV. ,,O întimplareM, de 
Horia Lovinescu. în distribuție : 
Olga Tudorache, Ștefan iordache, 
Vali Voiculescu-Pepino, Elena Se
reda, Mircea Crețu, Valentin Teo- 
dosiu. Regia artistică : Eugen 
Todoran

21,15 Omul și sănătatea
21,35 Din frumusețile patriei. Producție 

a studioului de film TV
21,50 Telejurnal

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 26 august, ora 20 — 1 septembrie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral instabilă, . cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, ce vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, cu deosebire in primele 
zile, pe arii extinse in toate regiunile. 
Pe alocuri, va cădea grindină, iar can
titățile de apă vor depăși 25 litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. Vîntul va 
prezenta unele intensificări de scurtă 
durată, îndeosebi in regiunile estice, 
precum șl la munte cu viteze de 35—55 
kilometri la oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, mai 
ridicate in sud-est in prima noapte, iar 
cele maxime vor scădea treptat in În
treaga țară și vor fi cuprinse între 17 
și 24 de grade dn jumătatea, de nord 
a țării și intre 23 și 27 de grade 1n 
rest. Doar izolat vor fi mal ridicate în 
sud-estul extrem in prima zi. In Bucu
rești : Vremea va fi în general insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi, ce vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice, 
mai ales in primele zile. Vîntul va pre
zenta intensificări trecătoare, cu viteze 
pînă la 36 kilometri la oră. Tempera
turile minime vor oscila Intre 15 și 18 
grade, iar cele maxime Intre 23 șl 27 
de grade.

SOFIA 28 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae -Ceaușescu, secre
tar gbn-erăl al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general,al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al- R.P. Bulgaria, a avut loc 
cu prilejul primirii de către Gheor- 
ghi Atanasov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, a tovarășului Ion

Întâlnirea miniștrilor afacerilor externe 
ai României și U.R.S.S.

(Agerpres). — în zilele de 26 și 27 
august a avut loc o întîlnire intre 
tovarășii loan Totu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe al României, și Eduard 
Șevardnadze, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S. în ca
drul convorbirii ce a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate o serie 
de probleme privind relațiile româ- 
no-sovietice. Cei doi miniștri s-au 
informat reciproc în legătură cu sta
diul construcției socialiste în țările 
lor, cu activitatea .oamenilor muncii 
din România și UiR.S.S. în vederea 
realizării programelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. și a 
transpunerii in viață a hotărârilor 
Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.

A fost evidențiată im mod deosebit 
importanța hotărâtoare a îhtîtoirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușesou și Mihail Gorbaciov 
pentru dezvoltarea colaborării mul
tilaterale dintre cele ■ două țări. S-a 
exprimat, satisfacția profundă în le
gătură cu faptul că. in spiritul înțe
legerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, la București și Mosoova, le
găturile de prietenie bilaterale se 
dezvoltă pe o linie ascendentă, pe 
baza principiilor promovate între 
țările aliate,. în spiritul noii gindiri 
politice.. Cei doi miniștri au eviden
țiat importanța deosebită în etapa 
actuală a dezvoltării, și perfecționă
rii continue a colaborării economice, 
a aplicării unor forate noi, subliniind 
în mod special necesitatea intensifi
cării legăturilor economice, a spori
rii livrărilor de mărfuri realizate 
prin cooperare și specializare in pro
ducție.

în cursul întîlnirii a fost acordată 
o atentie deosebită problemelor pri
vind dezvoltarea continuă a conlu
crării dintre departamentele de po
litică externă ale celor două țări. 
S-a evidențiat necesitatea intensifi
cării contactelor în acest domeniu, a 
creșterii eficientei” consultărilor des
fășurate pe bază bilaterală si multi
laterală.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE 

MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
In diverse țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări consa

crate marcării celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperiqlistă din România. Sint 
evocate semnificațfa istorică a evenimentului de la 23 August 1944, 
mărețele înfăptuiri ale poporului român — sub conducerea partidu
lui comunist — în opera de construcție a socialismului, îndeosebi în 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, politica 
externă activă și dinamică promovată de țara noastră.

PHENIAN. — La Phenian a a- 
vut loc lansarea volumului cuprin- 
zind „Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, la ședința comună a 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a or
ganismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești, din 
28 noiembrie 1988“, precum și cu
vintarea rostită la încheierea șe
dinței comune — volum editat sub 
auspiciile Editurii Partidului Mun
cii din Coreea.

Cu apest prilej s-a evidențiat 
semnificația deosebită a editării in 
limba coreeană a importantului do
cument. strălucită sinteză a dru
mului parcurs de poporul român, 
a mărețelor realizări dobindite de 
România socialistă, care jalonează 
perspectivele luminoase ale dez
voltării necontenite a societății ro
mânești. Referindu-se la mărețele 
realizări obținute de poporul ro
mân. indeosebi după Congresul al 
IX-lea al P.C-R-, Li Giong Ok, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a 
subliniat că „toate aceste succese 
atestă inepuizabila forță creatoa
re a poporului român, condus de 
partidul revoluționar al clasei’mun- 
citoare. constituind, totodată, o de
monstrație puternică a superiorită
ții socialismului asupra capitalis
mului".

La manifestare au participat Hă 
Dam. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C.. Hong 
Săng Nam. membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.C., vi- 
cepremier al Consiliului Adminis
trativ, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, președintele 
părții coreene din Comisia mixtă 
de colaborară econom'că și tebni- 
co-știlnțifică. Li Ge Iun. ministrul 
muncii, președintele Asociației de 
prietenie coreeano-română, alte 
personalități.

La Palatul culturii poporului din 
Phenian a avut loc o adunare ju
biliară. sub auspiciile Comitetului 
Municipal Phenian al P.M.C., Co
mitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea și Asociația de 
prietenie coreeano-română. Au 
participat Li Giong Ok, Hong Săng 
Nam, alte persoane oficiale.

HANOI. — în cuvintul de deschi
dere rostit la adunarea festivă, găz
duită de Teatrul municipal din Ha
noi, Dong Sy Nguyen, membru al 

Radu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv . al C.C. al 
P.C.R., viceprim-minisțru al guver
nului, aflat la Sofia ou ocazia celei 
de-a XVIII-a sesiuni a Comisiei in- 
terguvemamentale româno-bulgare 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică.

în cadrul convorbirii ce a avut loc. 
au fost abordate așpecte ale colabo
rării economice româno-bulgare, 
precum și posibil.tăți de promovare 
in continuare a cooperării economi
ce și a schimburilor comerciale în 
interesul celor două țări și popoare.

A fost subliniată însemnătatea deo
sebită. în condițiile actuale, a conlu
crării statelor aliate în cadrul Tra
tatului de la Varșovia, a perfecțio
nării mecanismului lor de colabo
rare economică în vederea creșterii 
eficienței acesteia, a consolidării po
zițiilor țărilor socialiste pe , arena in
ternațională. Dinamismul și spiritul 
de inițiativă care caracterizează po
litica statelor socialiste au fost con
firmate în mod elocvent la Consfă
tuirea de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, in 
cadrul căreia a fost reafirmată ten
dința lor comună spre dezvoltarea 
si adîncirea proceselor pozitive în 
relațiile internaționale. în acest con
text s-a subliniat importanta contac
telor permanente dintre miniștrii a- 
facerilor externe ai țărilor socialiste 
aliate pentru realizarea unui substan
tial schimb de. opinii in problemele 
de interes reciproc, pentru compara
rea punctelor de vedere și pozițiilor 
fată de evenimentele care au loc în 
lume.

S-a apreciat că. în perioada urmă
toare, este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită soluționării sarcini
lor actuale in domeniul dezar
mării, înfăptuirii celorlalte înțe
legeri in cadrul procesului ge- 
neral-european. Cei doi miniștri 
au evidențiat dorința țărilor lor de a 
contribui pe multiple planuri la 
succesul noii etape a negocierilor 
de la Viena vizînd reducerea arma
mentelor convenționale și măsuri de 
încredere, reafirmînd poziția Româ
niei și U.R.S.S, față de inițierea cit 
mai grabnică a tratativelor in pro
blemele lichidării armamentelor nu
cleare tactice din Europa.

Miniștrii afacerilor externe ai ce
lor două țări s-au pronunțat in fa
voarea intensificării eforturilor tutu
ror statelor în vederea reglementă
rii celor mai acute conflicte regio
nale și focare de încordare interna
țională.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate, colaborare și 
prietenie.

Biroului Politic al C.C. al P.C, din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S. Vietnam, 
a evocat semnificația evenimentu
lui de la. 23 August 1944, airătînd că 
această zi „reprezintă simbolul 
schimbărilor revoluționare profun
de, care a deschis cea mai strălu
cită eră din istoria îndelungată a 
poporului român, era independen
ței, a, libertății și socialismului. în 
cele patru decenii și jumătate care 
au trecut, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a obținut mari succese în 
opera de edificare a socialismului". 
A fost evocată atmosfera de entu
ziasm in care este intimpinat cel 
de-al XlV-tea Congres al. P.C.R.

La adunarea festivă au fost pre
zinți Ngueyen Thi Dinh, membru 
in Consiliul de Stat, președintele 
Uniunii asociațiilor . vietnameze de 
pace, prietenie și solidaritate, alte 
oficialități.

La cinematograful „Luna august" 
din Hanoi au fost organizate „Zile
le filmului românesc11.

PRAGA. — în localitatea Havlic- 
kuv Brod. reprezentanți ai orga
nelor locale de partid ți de stat 
au depus coroane și jerbe de flori 
la monumentul ridicat aici in me
moria ostașilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub ocupația fascista. 
Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei tării noastre la Praga.

TIRANA. — Comitetul albanez 
pentru relații culturale și de 
prietenie cu străinătatea a orga
nizat. la Palatul Culturii din Tira
na, expoziția de fotografii „Româ
nia 1944—1989“. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe. Comitetului albanez 
pentru relații culturale si de 
prietenie cu străinătatea, ai Co
mitetului pentru cultură și artă, 
oameni de știință, un numeros pu
blic.

HAVANA. — în capitala Cubei, 
Havana, s-a desfășurat o conferință 
de presă. Au participat reprezen
tanți ai Departamentului general al 
relațiilor externe al C.C. al P.C.C., 
Ministerului de Externe, ai altor in
stituții cubaneze, ziariști. Tot la 
Havana, sub auspiciile Institutului 
cubanez de artă și industrie cine
matografică, a avut loc o gală a 
filmului românesc.

CAIRO. — O adunare festivă a 
avut loc la sediul central din Cairo

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a vă transmite, in numele poporului, al partidului co
munist, al guvernului cubanez și al meu personal, recunoștința noastră 
pentru călduroasele și sincerele felicitări transmise cu ocazia sărbătoririi 
celei de-a 36-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada, 

împărtășim convingerea dumneavoastră, că legăturile frățești și cres- 
cinde. de prietenie și colaborare dintre Cuba și România vor continua să se 
lărgească, in interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului. și păcii 
in lumea întreagă.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Rolul conducător al P. C. din Cehoslovacia, 
al puterii populare trebuie întărit 

Cuvintarea secretarului general al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia la Banska-Bystrica

PRAGA 28 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la Banska-Bystrica cu pri
lejul manifestărilor consacrate ce
lei de-a 45-a aniversări a Insurec
ției naționale slovace. Milos Jakes, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, a relevat că această 
sărbătoare are loc în perioada în 
care în Cehoslovacia se realizează 
un important program de transfor
mări în toate domeniile, avind ca

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
ÎNTÎLNIRE. La Varna a avut 

I loc o întîlnire între Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. 

1 Bulgar, și Mieczyslaw Rakowski, 
■ prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 

in cadrul căreia s-a efectuat o in- 
I formare reciprocă privind sarcini

le care stau in fața celor două 
partide in etapa actuală.

CONFERINȚA. La Paris s-au 
deschis luni lucrările celei de-a 
doua sesiuni la nivel ministerial a 

I Conferinței internaționale cu pri
vire la Cambodgia. La aceasită în- 
tilnire, care urmează să se încheie 

. miercuri, sint reprezentate Națiu
nile Unite, 18 state, precum și cele 

I patru părți cambbdgiene implicate.
. TÎRGUL INTERNATIONAL DE

LA IZMIR șira deschis porțile, țara 
I noastră fiind prezentă cu expona

te din domeniile construcțiilor de 
I mașini, industriei electronice și e- 

lectro tehnice, chimiei și petrochi
miei, materialelor de construcții. 

I Standul românesc a fost vizitat de 

al Partidului Național Democrat, 
de guvernămint. din Egipt, in ca
drul căreia a fost evidențiată sem
nificația deosebită a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimoerialistă de la 
23 August 1941. Vorbitorii au re
levat înfăptuirile poporului român 
in anii construcției socialiste, ma
rile realizări ale perioadei des
chise de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. subliniindu-se bogatul 
bilanț cu care poporul român a in
timpinat marea sa sărbătoare națio
nală. De asemenea, au fost pre
zentate coordonatele politicii ex
terne promovate de România, ini
țiativele și acțiunile consecvente 
ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în direcția 
salvgardării păcii și instaurării unei 
noi ordini economice internaționa
le. demersurile constante pentru 
soluționarea pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu.

BRASILIA. — La Brasilia a avut 
Ioc o sesiune plenară omagială a 
Camerei Deputaților, consacrată 
zilei de 23 August. Deputatul 
Jorge Vianna, președintele Grupu
lui parlamentar Brazilia-România, a 
evidențiat semnificația actului isto
ric de la 23 August 1944, succesele 
deosebite obținute de poporul român 
in dezvoltarea sooial-economică a 
țării, în mod deosebit în anii de 
după Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

ISLAMABAD. — La „Llaquat 
Memorial - Hall" din Rawalpindi a 
fost inaugurată expoziția de foto
grafii „România 1944—1989“. Cu a- 
cest prilej, președintele Adunării 
Naționale a Republicii Islamice Pa
kistan, Meraj Malik Khalid, a 
evocat bunele relații român o- 
pakistaneze, elogiind contribuția 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre cele 
două țări. El a evidențiat realizări
le obținute de poporul român în anii 
construcției socialiste.

Au participat oficialități pakista
neze, oameni de cultură, ziariști, un 
numeros public.

TEL AVIV. — La Centrul cultu
ral „Beith Ariela11, al municipali
tății orașului Tel Aviv, a avut loc 
o amplă manifestare organizată sub 
auspiciile „Asociației de prietenie 
Israel-Românla11.

Cu acest prilej, a luat cuvințul 
Moshe Nissin, membru al guvernu
lui israelian, care a subliniat sem
nificația actului de Ia 23 Au
gust 1944, rolul deosebit de 
important al României, persopal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in rezolvarea unor mari 
probleme ale contemporaneității și, 
îndeosebi, contribuția activă la pro
cesul de pace din Orientul Mijlociu.

A avut loc vernisajul unei expo

tel dezvoltarea și întărirea continuă 
a socialismului. Sintem pentru un 
dialog cît se poate de amplu in 
căutarea căilor dezvoltării continue 
a socialismului — a spus vorbitorul. 
Țelul nostru constă în a asigura 
echitatea socială, democrația socia
listă și drepturile cetățenești in uni
tate indisolubilă cu obligațiile, disci
plina și ordinea. Rolul conducător al 
P.C. din Cehoslovacia, al puterii 
populare trebuie intărit.

ministrul turc al comerțului și in
dustriei. Sukru Yurur.

CONGRESUL EXTRAORDINAR I 
AL P.C. GERMAN va avea loc in 
zilele de 16—18 februarie 1990 la I 
Wuppertal — s-a anunțat după | 
plenara de la Dusseldorf a condu
cerii P.C.G.

NUMĂRUL ȘOMERILOR — DE 
DOUA ORI MAI MARE. Circa 2,3 
milioane de salariați din R.F. 
Germania nu au dreptul la asigu- i 
rări sociale, concediu plătit sau 
pensie — relevă un studiu elabo- I 
rat de Institutul de cercetări socia
le și politice din Koln. Ca urmare I 
a șomajului in masă, tot mai mulți | 
salariati au fost constrânși să sem
neze contracte de muncă cu bene- i 
ficdi minime de ordin financiar și 
social. în context, citind surse ofi- • 
claie, agenția A.D.N. amintește că, 
deși scriptic în R.F. Germania sint I 
înregistrați circa două milioane de | 
șomeri, numărul acestora este, in 
realitate, de două ori mai mare. I

ziții de fotografii și a fost prezentat 
un stand de carte românească, la 
loc de frunte fiind expuse volume 
d:n gindirea soci-al-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Au mai participat Eliazar Granot, 
secretar general al Partidului 
MAPAM, reprezentanți ai M.A.E. 
israelian, oameni de artă, și cultură, 
oameni de afaceri, reprezentanți ai 
presei, radioului și televiziunii, alte 
personalități ale vieții publice israe- 
liene.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
program artistic românesc.

WASHINGTON. — La sediul 
Ambasadei române din Washing
ton. in cadrul unei manifestări or
ganizate in cinstea marii sărbători 
naționale, au fost relevate realiză
rile obținute de România în de
cursul ultimilor 45 de ani, preocu
pările și acțiunile vizînd oontinua 
dezvoltare economico-socială a 
țării noastre, au fost evidențiate 
politica externă independentă a 
României, inițiativele șl acțiunile 
constructive și consecvente ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
direcția dezarmării, a asigurării 
unui climat de înțelegere și largă 
colaborare, de securitate și pace in 
întreaga lume.

Au luat parte Ralph Johnson, 
adjunct al asistentului secretarului 
de stat al S.U.A.. funcționari su
periori din Departamentul de Stat. 
Departamentul Comerțului, repre
zentanți ai Congresului S.U.A., oa
meni de afaceri, șefi ai misiunilor 
diplomatice, reprezentanți ai unor 
instituții de cultură, ziariști.

întilniiri cu presa, prilejuind e- 
vocarea istoricului act de la 23 
August 1944, marile realizări ale 
poporului român în construcția so
cialistă, sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R.. președintele Re
publicii Socialiste România, s-au 
mai desfășurat la Atena, Harare, 
Khartum, Dubai, Bonn, Lisabona, 
Kuweit, Conakry, Bagdad, Tripoli.

La Hanoi, Varșovia, Novi Sad, 
Manila, Berna, Ottawa, Maputo, 
Londra, Ankara, Bogota. Teheran 
au fost vernisate expoziții de foto
grafii infățișînd tabloul de astăzi al 
României — stat socialist in plină 
dezvoltare, cu realizări grandioase, 
multiple în toate domeniile. De 
asemenea, in expoziții și stan
duri de carte românească au 
fost prezentate volume din gin- 
direa conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu.

La Beijing, Oslo, Viena, în alte 
orașe au fost organizate expoziții 
de artă contemporană românească.

(Agerpres)
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