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Dezvoltînd rezultatele obținute în cinstea zilei de 23 August

Să acționăm energic pentru îndeplinirea
exemplară a planului pe acest prim an
al cincinalului calității și eficienței
ntregul popor a sărbătorit cea
acest an. Răspunzînd îndemnurilor
mobilizatoare ale secretarului gene
de-a XXXVII-a aniversare a
ral al partidului, oamenii muncii
revoluției de eliberare socială
din toate unitățile și ramurile eco
și națională, antifascistă și
nomiei sînt chemați să-și analizeze
antiimperialistă într-o atmosferă en
cu exigență rezultatele de pină acum,
tuziastă, intr-o impresionantă uni
să dea tot ce au mai bun ca putere
tate in jurul Partidului Comunist
de muncă, inițiativă și pricepere
Român, al secretarului său ge
pentru
îndeplinirea în condiții cit
neral, tovarășul Nioolae Ceaușescu.
mai bune a sarcinilor din acest an
coloane nesfirșite, intr-o emoțio
nantă revărsare a sentimentelor de în toate domeniile de activitate.
bucurie și încredere in partid, in po
Sarcinile cantitative și mai ales
litica sa științifică, clarvăzătoare, la calitative ale planului din acest prim
marea demonstrație din Capitală și an al cincinalului, subliniate cu o
din județele țării, oamenii muncii — deosebită claritate de secretarul ge
români, maghiari, germani și de alte neral al partidului, tovarășul Nicolae
naționalități — au raportat cu justi Ceaușescu, la Congresul al tl-lea al
ficată mîndrie importante succese în consiliilor oamenilor muncii și evi
îndeplinirea planului și angajamen dențiate din nou la adunarea festivă
telor asumate în întrecere in acest ce a avut loc în ajunul marii sărbă
prim an al cincinalului calității și tori naționale sint complexe și mobi
eficienței, și-au reafirmat voința de lizatoare. în mod deosebit, colectivele
nestrămutat de a-și consacra toate din întreprinderi și, mai ales, din
forțele și energiile creatoare înfăp unitățile chemate să asigure baza
tuirii neabătute a obiectivelor sta de materii prime și resurse energe
bilite de Congresul al XII-lea al tice a tării trebuie să pună accentul
partidului.
pe realizarea ritmică și integrală a
Elocvent In acest sens este faptul planului la producția fizică, in struc
că, în primele 7 luni ale acestui an, tura și sortimentele prevăzute. înde
prevederile planului unic de dezvol plinirea și depășirea planului la pro
tare economico-socială a tării au ducția netă, prin fabricarea de pro
fost Îndeplinite, iar numeroase colec duse cu desfacere certă și cu cheltu
tive de muncă au realizat sarcinile ieli materiale cit mai reduse.
planului de producție pe 8 luni. Suc
Totodată, In strînsă concordantă eu
cesele obținute în industrie, construc Îndeplinirea
prevederilor la produc
ții, agricultură, în celelalte sectoare ția
fizică, o sarcină prioritară a or
de activitate în intîmpinarea glori ganelor
și
organizațiilor
de partid,
oasei aniversări de la 23 August ministerelor, conducerilor de
centrale
ilustrează grăitor abnegația și înaltul și întreprinderi, a tuturor oamenilor
patriotism ale clasei noastre munci muncii o reprezintă realizarea inte
toare, ale tuturor oamenilor muncii, grală, la termen și la cea mai Înaltă
animați de convingerea fermă că calitate, a producției destinate expor
numai prin munca lor fără preget tului, sporirea competitivității mărfu
pentru edificarea unei economii tot rilor românești pe piața mondială,
mai puternice, mai înfloritoare și creșterea
a eficientei acti
mai eficiente, pentru creșterea mai vității de continuă
comerț etteriof. Nici un
susținută a avuției naționale; asigu moment nu
trebuie să se piardă
ră temelia trainică- a ridicării con
vedere că prin intensificarea ex
tinue a bunăstării întregului popor, din
portului.
in
condițiile
unei înalte efi
încheiem astfel o .etapă deose
economice, ale unor cursuri
bit de rodnică în Întrecerea so ciente
revenire cit mai favorabile, tre
cialistă. Cu conștiința de a se ști de
buie asigurată o balanță comercială
făuritorii și beneficiarii tuturor rea excedentară,
precum și mijloacele
lizărilor de pină acum, oamenii mun necesare pentru
rambursarea credi
cii sînt hotărîți să desfășoare și mai telor
contractate
in anii anteriori.
larg întrecerea, să-și mobilizeze și
Ca o prioritate de bază a întrece
mai puternic energiile și inițiativa
lor creatoare pentru a înfăptui cu rii din acest an se detașează necesisucces planul și angajamentele pe .tatea ridicării mal accentuate a efi
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cienței economice, Este o cerință
primordială a etapei actuale de dez
voltare a economiei naționale, o ce
rință impusă de realizarea unei cali
tăți noi, superioare in toate domeniile
de activitate. Iată de ce este necesar ca
în toate unitățile economice să se ac
ționeze cu exigentă și fermitate pen
tru reducerea mai accentuată - a con
sumurilor și valorificarea superioară
a resurselor de materii prime, mate
riale. energie ,și combustibil pentru
creșterea mai susținută a producti
vității muncii, înnoirea, modernizarea
și ridicarea calității produselor, pen
tru recuperarea și valorificarea tu
turor resurselor materiale refolosibile.
pentru întronarea unui riguros spirit
gospodăresc în utilizarea mijloacelor
tehnice, materiale și financiare, a
părții din avuția națională încredin
țată de societate fiecărui colectiv spre
administrare, pentru a obține o efi
cientă economică superioară, benefi
cii cit mai mari. De fapt, în aceasta
constă esența esențelor noului meca
nism economico-financiar. a autoconducerii muncitorești și autogestiunii
economice a întreprinderilor.
în cadrul întrecerii socialiste, pe
șantierele de investiții energiile con
structorilor și montorilor trebuie pu
ternic mobilizate pentru a se recu
pera grabnic restantele existente șl a
realiza Ia termen obiectivele și ca
pacitățile planificate să producă în
anul 1981. înfăptuirea acestei sarcini
impune aplicarea neîntîrziată a unor
măsuri hotărite pentru mai buna or
ganizare a activității de construcții,
întărirea ordinii și disciplinei, folosi
rea din plin a utilajelor și a timpului
de lucru pe șantiere. livrarea echipa
mentelor tehnologice în ordinea ce
rută de montaj.
Răspunzînd prin fapte chemărilor
tnsufletitoare ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu. să muncim mal bine, mai
spornic, mai eficient, cu întreaga
noastră capacitate și inițiativă crea
toare, sub semnul unei înalte respon
sabilități. pentru ca marea întrecere
din acest an să se concretizeze, in
continuare, în realizări cantitative și.
mai ales, calitative superioare, în in
teresul progresului necontenit al
României socialiste și al ridicării
bunăstării întregului popor.

ORADEA Producție

fizică

suplimentară

Colectivul cunoscutei între
prinderi constructoare de ma
șini „înfrățirea" din Oradea des
fășoară larg întrecerea socialis
tă pentru a realiza și livra pes
te olan mai multe mașini-unelte de bună calitate. Pină în
prezent, această imitate a livrat
suplimentar beneficiarilor 126
mașini de frezat. 170 mașini de
filetat, 140 mașini de rabotat și
alte produse. Numărul mașinilor-unelte fabricate peste plan
în acest an se ridică la 883, spo
rul de producție fiind superior
cu 1 470 mașini-unelte fată de
aceeași perioadă a anului trecut.
(Al. Peti).

Delegația Grupului interparlamentar din Republica Zair
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, marți, 25 august,
delegația Grupului interparlamentar
din Republica Zair, condusă de Birere
Mabano, președintele Grupului zairez
din Uniunea interparlamentară, care
face o vizită în țara noastră.
La primire au participat tovarășii
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale, Stan Soare, pre
ședintele Grupului român din Uniu
nea interparlamentară, Iuliu Fejes,
secretar al Comisiei pentru politică
externă și cooperare economică inter
națională a M.A.N.
A fost de față Shamwange Mutebl
Mulenda, ambasadorul Republicii
Zair la București.
Conducătorul delegației a înmînat
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
mesaj de prietenie din partea ge
neralului de corp de armată Mobutu
Șese Seko, președinte fondator al

LA TURBUREA-GORJ :

Primele cantități de sulf
cristalizat
La stația de desulfurare a ga
zelor si de recuperare a sulfu
lui de pe platforma petrolieră
Turburea, județul Gorj — obiec
tiv a cărui construcție s-a în
cheiat în preajma zilei de 23 Au
gust — s-au obtinut. în cadrul
ptobelor tehnologice, primele
cantități de sulf cristalizat. Do
tată. cu utilaje si instalații mo
derne. realizate in totalitate de
industria românească, noua sta
ție va asigura prelucrarea anua
lă a peste 500 000, metri cubi gaze
sulfuroase și obținerea unei can
tități de circa 12 000 tone sulf,
contribuind substantial la redu
cerea importului acestui produs
deosebit de solicitat în diverse
ramuri ale economiei. Statia de
desulfurare a gazelor din Tur
burea este, la ora actuală, cea
mai mare de acest fel din tară.
(Dumitru Prună).

ZALĂU :

Stat cu privire la normele obligatorii
ce trebuie aplicate la culturile de
cereale și plante tehnice, organele
agricole județene, consiliile unice
agroindustriale, și conducerile unită
ților agricole au obligația să acțio
neze cu exigență și răspundere pen
tru efectuarea însămînțărilor la ter
menele și în condițiile de calitate
stabilite, respectîndu-se rigyros teh
nologia culturii cerealelor, păioase și
densitățile optime de plante pe uni
tatea de suprafață. Aceasta constituie
o modalitate sigură, confirmată de
practică, prin care trebuie să se ac
ționeze pentru creșterea recoltelor
medii la hectar. Spiritul nou, revo
luționar, gradul superior de organi
zare — cerințe pe care le impune
înfăptuirea noii revoluții în agricultură — trebuie să se manifeste puternic în această etapă cînd se pun
bazele recoltei viitoare.
Care sint sarcinile principale, la
ordinea zilei, in ansamblul pregăti
rilor pentru apropiata campanie a
însămințărilor de toamnă ?
Specialiștii apreciază că, la griu șl
orz, modul în care se execută pregă
tirea terenului și semănatul, adică
lucrările care se fac toamna, deter
mină in proporție de 75—80 la sută
nivelul recoltei. Prin urmare, acum
este momentul să se intervină cu cea
mai mare hotărire și răspundere
pentru a pune o bază puternică pro
ducției de griu din 1982. La ședința
Consiliului pentru cereale și plante
tehnice, ce a avut loc la 31 iulie, a
fost aprobat programul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare,
care cuprinde măsurile tehnico-organizatorice pentru insămințarea cultu
rilor din toamna anului 1981. De
atunci au fost făcute unele lucruri
bune în direcția aplicării în practică
a acestor măsuri în fiecare consiliu
agroindustrial, ș-a încheiat amplasa
rea culturilor, conform asolamentelor, realizîndu-se totodată o mai bună
rotație a culturilor ; de asemenea,
s-a făcut mai buna zonare a soiuri
lor, s-au executat arături pentru însămințările de toamnă pe 1 170 666
hectare, din care 720 750 hectare au
fost fertilizate cu îngrășăminte chi
mice.
Stadiul actual al pregătirilor pen
tru insămințările de toamnă nu este

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți, pe

AL

peste plan la export
îndeplinindu-șl integral
___ ,______
sarclnile planului la export ne opt
luni ale anului in curs. Încă din
ziua de 17 august, ogmenii mun- .
cii de la întreprinderea de
armături industriale din muni
cipiul Zalău vor realiza, pină la
sfirșitul acestei luni, o depășire
valorică a producției destinate
beneficiarilor de peste hotare cu
circa 8 milioane lei. Angajamen
tul colectivului de aici este ca,
pină la sfirșitul anului, sporul
producției pentru export să de
pășească 20 milioane lei. (loan
Mureșan).

(Continuare în pag. a Il-a)

Recolta de legume - strînsă la timp
și în condiții optime!
In pagina a ll-a: Relatări din județele ARGEȘ și VRANCEA

marea : „Nici o casă,
nici o familie fără un
volum de Eminescu!".
Operele „Luceafăru
lui" au apărut, pină
astăzi. în milioane de
exemplare. Și totuși...
Totuși, există o per
manentă și semnifica
tivă (ca să folosesc un
termen de. circulație

XVI-LEA

V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, la cererea
acestuia.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire, care B-a desfășurat lntr-o
atmosferă cordială, tovărășească.

CONGRES INTERNATIONAL

SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL TOVARĂȘEI ACADEMICIAN DOC
TOR INGINER ELENA CEAUȘESCU, membru a] Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele
Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, zilele acestea va avea
loc la București al XVI-lea Congres internațional de istoria științei, sub
titlul tematic „Știință și tehnologie, umanism și progres". La această pres
tigioasă reuniune, organizată de Uniunea internațională de istorie și filo
zofie a științei — divizia de istorie a științei — și Academia Republicii So
cialiste România vor participa peste 1 200 oameni de știință, specialiști din
numeroase țări ale lumii, de pe toate continentele, precum și oameni de
știință și specialiști români.
Congresul, eveniment științific de prestigiu, se va desfășura in 14
secțiuni științifice și 7 ședințe tematice, pe grupe și subgrupe de lucru,
fiecare dintre acestea ocupindu-sc de trecutul științei din toate domeniile
cunoașterii. De asemenea, in cadrul congresului vor avea loc 12 simpozioane in
care vor fi dezbătute indeosebi implicațiile științei in mersul inainte al so
cietății umane (Tehnologie, umanism și pace, Știința, tehnologia și proble
mele dezvoltării sociale. Revoluția în biologia secolului al XX-lea etc). Tot
in cadrul acelorași lucrări se inscriu 4 importante aniversări : 1000 de ani
de la nașterea lui Avicena, 200 de ani de la nașterea Iui Denis Poisson și
de Ia nașterea lui Georges Stephenson, 100 de ani de la nașterea lui George
(Gogu) Constantinescu.
Cu acest prilej va avea Ioc, la propunerea României, o masă rotundă
tn cadrul căreia vor fi analizate principalele tendințe ale dezvoltării in viitor
a științei și tehnologiei.

Știința de ieri este continuată de
știința de astăzi. Nu putem cunoaște
știința actuală dacă ignorăm ideile că
lăuzitoare și modul de realizare ale
rezultatelor științei din trecut, adică
elementele de bază din care s-a năs
cut știința contemporană. De aceea,
istoria științei este o călăuză pentru
omul de știință de astăzi, cu atit
mai folositoare cu cit, in prezent, un
cercetător nu poate din proprie ex
periență să ajungă la o sinteză a
științei. Știința a ajuns la dimen
siuni uriașe. Statisticile au arătat că
numărul cercetătorilor și al descope
ririlor științifice s-a dublat in me

mă aflu lntr-un uriaș
diamantelor pe care
lăcaș de cultură, de
le numim Miorița și
pozitar a milioane de
Meșterul Manole... sînt
cărți, cum este, de
tot atîtea culmi ale
pildă. Biblioteca Con
unei culturi cu certă.
greselor
din
New . vocație de universali
York, unde am fost nu tate. Izvoarele inspira
de mult și unde mi-am
ției lor au fost ziua lor
reîntilnit și clasicii,
de atunci, prezentul
și contemporanii ; e lor de-atunci. faptele
destul să-mi privesc
poporului, fie că au

de Vasile REBREANU
biblioteca de-acasă. să
parcurg titluri și nu
me pentru a avea
sentimentul de atunci,
anume că prin litera
tură mă pot întoarce
și mă întorc la obirșii,
ca printr-un miraculos
„tunel al timpului" —
un tunel susținut de
înalti, de marmură și
de aur, pilaștri. Arghezi, Blaga. Goga,
Sadoveanu,
Bacovia,
Creangă,
Caragiale,
apoi, ceva mai departe
Bălcescu, și Kogălniceanu, și Cantemir, și
mult mai departe. în
tr-un timp aburos, ne
definit, acei mulți și
anonimi șlefuitori ai

DE ISTORIA

ȘTIINȚEI

0 prestigioasă reuniune internațională
consacrată progresului cunoașterii umane

fost acestea lupte,
jertfe, sărbători. Nă
zuințele celor multi au
fost năzuințele lor. Cu
exact un secol în urmă,
Eminescu
spunea :
„geniul poporului tre
buie să fie determi
nant, înclinările Iui
oneste și generoase,
bunul simt, c-un cuvint geniul lui să rămiie și pe viitor
norma de dezvoltare a
tării și să pătrundă
pururea această dez
voltare".
Avînd o moștenire
cu atîtă strălucire, care
se cere dusă mai de
parte, ridicată pe spi
rale superioare de

de acad. Gh. MIHOC,
președintele Comitetului român
de organizare a congresului,
președintele Academiei Republicii
Socialiste România

die de la un deceniu la altul. Drept
rezultat, un om de știință nu mai
poate fi astăzi la curent nu numai
cu ce se publică intr-o disciplină
științifică, dar nici măcar intr-un
capitol al ei. Oamenii de știință sint
specializați pe probleme. Există mi-

evoluție,
întrebarea . Ziua presei și împli
„Pentru cine scriu ?“ nirea unei, jumătăți de
e pur retorică. „Pulsul
veac de la apariția
preocupărilor noastre ziarului „Scinteia". în
să bată in ritmul tim demnurile sale comu
pului. Orice subiect niste, profund revolu
am' trata, să-l inter ționare, întemeiate pe
pretăm in sensul vre cunoașterea si asuma
rea organică a crezu
mii noastre, să-i stoar
cere ceea ce această
lui umanist milenar al
vreme dorește pentru culturii române, în
demnuri adresate 'slu
jitorilor presei, ai cul
turii în general, au
găsit ecoul cuvenit.
Contribuind cu toată
forța talentului la fău
rirea omului nou. Ia
ridicarea
conștiinței
socialiste a tuturor ce
lor ce muncesc, ne
vom face, la rîndul
nostru, datoria de pafolosul ei. Să pornim trioți și revoluționari.
de la societatea con
„Țelul suprem al po
temporană și să ne în
liticii partidului este
toarcem la ea“. Iată o omul, bunăstarea sa
convingătoare pledoa — arăta tovarășul
rie pentru actualitate, Nicolae Ceaușescu —
pentru curaj in gindisocietatea
socialistă
re, în acțiune. Cuvin
fiind singura capabilă
tele par a fi fost ros
să-i ofere putința îm
tite astăzi. Ele aparțin plinirii și desăvirșirii
însă lui Nicolae Iorga,
sale".
pentru care istoria și
Acum. în acest au
cultura acestui pămint
gust fierbinte, cind
constituiau pietrele de
oamenii muncii, fără
temelie ale gîndirii și
deosebire de naționa
operei sale.
litate, își exprimă prin
Regăsesc aceste no- fapte deplina lor an
bile idei in cuvin tarea gajare revoluționară,
rostită de secretarul cuvintele noastre, ale
general al partidului
celor ce muncim cu
nostru la adunarea condeiul, trebuie să
festivă prilejuită de
fie ele însele fapte.

Climat al marilor împliniri
curentă) — există, zic,
o mereu nepotolită
„sete de Eminescu"., și
ea va dăinui atîta timp
cit ne vom regăsi su
fletul și gindurile in
paginile așternute cu
trudă, cu crez ardent
în truda aceasta, de
geniul tutelar al lite
relor românești. Și nu
este doar el în această
fericită situație. Ediții
de impresionant tiraj
din marii clasici se
epuizează în ore pu
ține. Avem o literatură
dintre cele mai bogate
din lume ; argumente
le prisosesc întru do
vedirea acestei afir
mații. Și nu trebuie să

tele și popoarele lumii să-și intensi
fice eforturile pentru îmbunătățirea
climatului politic mondial, pentru re
luarea și continuarea politicii de des
tindere, pentru soluționarea pe cale
politică, prin tratative, a diferende
lor dintre state, pentru înfăptuirea
dezarmării generale, și in primul
rind a dezarmării nucleare. Totodată,
s-a relevat că pacea și securitatea
internațională reclamă intensificarea
colaborării între țările in curs de
dezvoltare, țările nealiniate în lupta
pentru eradicarea subdezvoltării și
edificarea unei noi ordini economice
mondiale, împotriva imperialismului,
colonialismului și neocoloniallsmului,
•a politicii rasiste și de apartheid,
pentru garantarea dreptului fiecărui
popor la dezvoltare liberă și inde
pendentă. pe calea progresului șl
prosperității.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială, prietenească.

Produse

Indeplinind și depășind principalii indicatori oi planului pe șapte luni din
acest an, colectivul Comolnatului de lianți și azbociment-Medgidia se situează
pe Jocul I in întrecerea socialistă pe ramură. Intre realizările mai deosebite
notăm depășirea planului la producția fizicâ cu 3,6 la sută și a celui pentru
export cu 12,5 la sută. In fotografie : aspect din camera de comandă a morilor
de ciment

Trăim o epocă de
generoasă și fertilă efervescență producti
vă. Oamenii — fie ei
muncitori, țărani, cer
cetători, angajați ne
mijlocit in activitatea
de făurire a bunurilor
materiale, fie tineri
studioși acumulind azi
pentru ziua de miine,
știu că pentru a trăi
mai bine trebuie să
muncească mai bine.
Dar tot ei mai știu că
nu mai puțin necesară
decît bunăstarea mate
rială este și creșterea
lor intelectuală și mo
rală deoarece a cu
noaște este, acum mai
mult ca orieînd. o ne
voie vitală ; a gîndi și
a face ceva, deplin
conștient de stadiul la
care vrei să ajungi, e
un imperativ în absen
ta căruia iși fac Ioc
hazardul și nesiguran
ța. Ridicat la un nou
orizont de cultură,
omul societății socia
liste trăiește într-un
climat propriu idealu
rilor sale.
în aceste vremuri de
idei novatoare, Pătranse de spiritul revolutionar insuflat de
politica culturală a
partidului, de secreta
rul său general, mă
gîndesc Ia o inițiativă
y^ care să stea sub che-

♦
Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair.
Mulțumind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Mobutu Șese Seko salu
tul său călduros și cele mai bune
urări.
în cadrul Întrevederii s-a relevat cu
satisfșctie evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Zair, dintre parlamen
tele și popoarele lor. A fost manifes
tată, de asemenea, dorința de a se
acționa pentru dezvoltarea în conti
nuare a raporturilor bilaterale și in
mod deosebit a cooperării economice
în folosul ambelor țări și popoare, al
cauzei conlucrării și înțelegerii între
națiuni.
S-au abordat, de asemenea, unele
aspecte ale situației politice interna
ționale. în acest context, s-a apreciat
că in actuala situație internațională
complexă este necesar ca toate sta-

I

Insămințările de toamnă
temeinic pregătite !
Productia de griu din acest an a
fost bună, plinea poporului pe un an
întreg este asigurată. Dar ea putea
fi și mai mare. Este concluzia ce s-a
desprins la toate consfătuirile jude
țene consacrate culturii griului, con
sfătuiri în cadrul cărora au fost ana
lizate rezultatele din acest an, pre
cum și măsurile ce se preconizează
a fi luate pentru realizarea produc
țiilor prevăzute a se obține în anul
1982.
Ce pledează în sprijinul afirmației
că recolta de griu din acest an putea
fi mai mare 7 înainte de orice, dife
rențele apreciabile ce au existat
între unitățile agricole din cadrul
aceluiași' județ în ce privește nivelul
recoltei. Ne vom opri doar la ju
dețul Giurgiu. Din clasificarea unită
ților agricole în ordinea recoltelor
medii Ia hectar rezultă că între
cele situate pe primele locuri — co
operativele 'agricole Cetatea. Putineiu, Braniștea. Remuș — și ultimele
clasate — cooperativele agricole Florești, Herești, Letea
------ Nouă, Valea
Bujorului și Pădureni
____
____
există
o diferență de aproape 5 000 kg.
Este lesne de iinâginat cit griu
«r fi existat acum in plus in
magazii dacă și unitățile agricole din
a doua jumătate a clasamentului ar
fi realizat măcar producții la nivelul
mediu al județului, deși se puteau
apropia chiar de fruntași. Desigur,
în cadrul consfătuirii amintite, fran-,
tașii au fost lăudați. și-au împărtășit
•xperienta. ier cei rămași în urmă au
fost criticați sau chiar sancționați.
Dar sancțiunile, oricît de drastice ar
fi ele. aplicate după încheierea recol
tării. nu au efectul preventiv dorit:
și asta pentru că producția nu mai
poate crește cu nici un bob.
Nu peste multă vreme vor începe
Insămințările de toamnă, mai Intîi la
orz, iar apoi la griu. Este o etapă im
portantă a muncilor agricole si. pen
tru a se pune o temelie trainică re
coltei de anul viitor, insămințările
trebuie să se facă la timp și la un
nivel calitativ superior, trăgindu-se
toate învățămintele din experiența
unităților fruntașe, ca și din neajun
surile manifestate în unitățile cu
recolte slabe. în spiritul indicațiilor
și' sarcinilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
II-lea al țărănimii, al prevederilor
cuprinse in Decretul Consiliului de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
partea președintelui Partidului Na
tei naționale, pentru rezolvarea pe
cretar general al Partidului Comunist
țional, președinte al Republicii Fede
cale politică, prin tratative a stări
Român, președintele Republicii So
rale Nigeria, Alhaji Shehu Shagari.
lor de încordare și conflict existen
cialiste România, a primit, marți, pe
te în diferite regiuni aie lumii, pen*
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Alhaji Suleiman Takuma, secretar
tru întreprinderea de măsuri prac
Ceaușescu a transmis salutul său
național al Partidului Național din
tice pe calea lichidării subdezvoltă
călduros președintelui Alhaji Shehu
Nigeria, care face o vizită în țara
rii si instaurarea unei noi ordini eShagari, conducerii Partidului Națio
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.
conomice in lume. In acest cadru, a
nal. iar poporului nigerian prieten
La întrevedere au luat parte to
fost relevată necesitatea Întăririi con
urări de prosperitate.
varășii Constantin Dăscălescu, mem
lucrării între toate forțele progresisr
în cadrul convorbirii au fost sub
bru al Comitetului Politic Executiv, ■ liniate
te. antiimperialiste de pretutindeni,
bunele
raporturi
existente
în

secretar al C.C. al P.C.R., Aurel
condiție esențială în desfășurarea cu
tre Partidul Comunist Român și
Duma, membru al C.C. al P.C.R.,
succes a luptei pentru destindere,
Partidul
Național
din
Nigeria,
dintre
ministru secretar de stat la Ministe
pentru oprirea cursei înarmărilor
țările și popoarele noastre. S-a dat o
rul Afacerilor Externe, Ioachim
care împovărează popoarele lumii,
înaltă apreciere vizitei efectuate
Moga, prim-adjunct de șef de secție,
dezarmare, securitate si coo
în Nigeria de tovarășul Nicolae , pentru
și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de
perare, pentru înfăptuirea aspirații
Ceaușescu, moment insemnat în cro
secție la, C.C. al P.C.R.
lor
de
pace,
independentă și progres
nica relațiilor de prietenie și colabo
Au participat Stanhope Ubani
ale popoarelor. De ambele părți s-a
rare
roimâno-nigeriene,
care
a
deschis
Ukoma, vicepreședinte național al
apreciat că cele două partide trebuie «
calea intensificării raporturilor pe
partidului din partea statului Imo,
să-și aducă o contribuție sporită la
plan politic, economic, tehnico-știinMaaji Shani, secretarul partidului
rezolvarea constructivă a probleme4țific și în alte domenii, în folosul și
din statul Borno, și A. O. Ogunlana,
lor
complexe care confruntă ome
spre binele ambelor țări și popoare,
ministru consilier, însărcinat cu afa
nirea.
la asigurarea păcii și secu
ai
cauzei
păcii,
înțelegerii
și
conlu

ceri ad-interim al Nigeriei la Bucu
rității mondiale, la promovarea prie
crării
rodnice
între
națiuni.
rești.
teniei și colaborării intre națiuni, la
Schimbul de vederi în probleme
Oaspetele a transmis tovarășului
înfăptuirea idealurilor de libertate.
actuale
ale
vieții
internaționale
a
re

Nicolae Ceaușescu un cald salut și
Independentă și progres ale tuturor
liefat importanta reluării și consoli
popoarelor.
cele mai bune urări de sănătate și
dării cursului spre destindere, pace,
fericire personală, de prosperitate
întrevederea a decurs într-o
atmosferă cordială, prietenească.
și progres pentru poporul român din
colaborare si respect al independen-

lioane de cercetători care lucrează în
domenii foarte restrinse și din mun
ca lor colectivă, prin integrare, se
formează știința, ca un fluviu uriaș
în permanentă mișcare.
Evoluția științei și rezultatele ei
majore sint puse în evidență de is
toria și filozofia științei, două disci
pline înrudite, de o importanță de
osebită. Ele se pcupă de liniile con
ducătoare ale științei, de sinteza ei
și de variatele ei aspecte din prezent
și din trecut, pe care cercetătorul
specializat într-un domeniu limitat
nu le poate sesiza. Importanța aces
tor discipline a condus la înființarea
unei uniuni internaționale de istoria
și' filozofia științei, la care tara noas
tră este afiliată prin Academia Re
publicii Socialiste România. Uniunea
a organizat pină acum 15 congrese
internaționale de istoria științei in
diferite centre ale lumii, ca Florența,
Varșovia, Paris, Moscova, Tokio, Edinburgh și altele. Anul acesta, între
26 august și 3 septembrie, Congresul
internațional de istoria științei va
avea loc la București.
Alegerea capitalei României drept
gazdă a acestei importante mani
festări Internationale se datorește
prestigiului științific ciștigat de țara
noastră pe plan internațional, poli
ticii de pace, colaborare cu toate
statele, de independență șl suverani
tate națională, promovată de Româ
nia, politică ilustrată cu forță de con
vingere și admirabilă consecventă de
președintele Nicolae Ceaușescu.
Istoria științei ne arată că din cele
mai vechi timpuri au existat oameni
deosebiți care și-au pus întrebări în
legătură cu tainele naturii și au în
cercat să le descopere. Nume ca Pitagora, Arhimede, Aristotel au stră
bătut veacurile. Mulți alții dintre savanții trecutului au rămas necunoscuți, deși posteritatea le datorează
contribuții fundamentale. De pildă,
gînditorul genial, rămas necunoscut,
care a imaginat cifrele arabe a adus
omenirii un serviciu imens.
Succesele spectaculoase ale știin
ței din epoca noastră sint cunoscute.
Ele ne-au îndreptățit să afirmăm că
trăim în plină revoluție științifică și
tehnică. ■
Printre caracteristicile științei
„__ _____
contemporane trebuie să fie menționată
apariția științelor de graniță. însăși
istoria științei este o știință de gra
niță. Prin metodă și obiect ea apar
ține științelor istorice. Prin rolul ac
tiv pe care îl joacă în știință, ea
aparține disciplinei științifice de care
se ocupă. De pildă, istoria medicinii
interesează și pe istorici și pe me
dici. Istoricul care studiază trecutul
sub toate aspectele lui trebuie să
țină seama de stadiul medicinii ca
o componentă de seamă în alcătuirea
sintezei unei societăți. în același
timp, lucrările de istorie a medici
nii pretind cunoștințe pe care nu le
poate avea decît un specialist in
științele medicale. Evident că- spe
cialiștii de astăzi vor judeca lucră
rile din trecut din punctul de vedere
al științei actuale. Dar, în același
timp, istoricul va urmări curentele
de gîndire- din acea vreme, va de
scrie și explica preocupările diferite
și adesea divergente ale savantilor
epocii. Toate aceste frămîntări care
au pasionat pe oamenii de știință
de atunci sint instructive pentru cei
de astăzi, care și ei luptă, de multe

(Continuare în pag. a II-a)
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Garofița

Pietrei Craiului
Intre monumentele naturii
ocrotite de lege se află Si o
floare cu tulpiniță firavă. Ea
crește pe versantul masivului
Piatra Craiului și este unică In
lume. Localnicii i-au zis Garofi
ța Pietrei Craiului — și așa i-a
rămas numele. Pe tulpina ei
îmbobocesc cinci floricele cu
petale carmin, ușor dințate pe
margini, cu dungă alburie.
Catifelată, purpurie și bruma
tă, Garofița Pietrei Craiului este
de o frumusețe rară și, prin
însăși înfățișarea ei plăpindă ?i
diafană, invită drumețul — și o
facem și noi pe această cale —
să o ocrotească.

I
I Surpriza
din copac
I
I
I
I
I
I
I
I

Circulind cu autoturismul per
sonal de la Drobetâ-Turnu Seve
rin spre comuna SUvilești-Gorj,
de unde este de fel. Dumitru
Ciobotea a tras pe dreapta, pen
tru un scurt popas, așa cum. ii
stă bine oricărui om de la vo
lan care știe ce înseamnă con
duita preventivă. In timp ce se
odihnea, pref de cîteva minute,
pe marginea șoselei, D.C. a zărit,
agățată de creanga unui copac, o
geantă, tn geantă — acte și citeva mii de lei. Omul a luat gean
ta și a predat-o la miliție. De
acolo a fost expediată pe adre
sa păgubașului, la Timișoara.
Bucuros de găsirea „obiectu
lui", de la care iși luase adio, ti
mișoreanul a ținut să-i mulțu
mească personal celui care i-a
făcut binele.
Și astfel — după cum ne scrie
cititorul nostru Toma Tăpușanu
— timișoreanul i-a făcut o vi
zită omului din Slivilești și In
tre cei doi, care nu s-ar fi intîlnit poate niciodată în viața lor,
s-a legat o frumoasă prietenie.

| Prezență de spirit

I
I
I
I
I
I

învățătoarea Mariela Giurgea
din Galați ne istorisește o mtimplare la care a fost martor
ocular, împreună cu băiețelul ei
și cu ceilalți călători plecați cu
autobuzul spre Focșani. După
ieșirea din comuna Șendreni, pe
0 șosea absolut dreaptă și liberă,
venea in sens opus o autobas
culantă. Venea ca un bolid și în
gig-zag. Șoferul acesteia rîdea
și gesticula spre alți trei tineri
inghesuiți cu el în cabină. „Cu
o prezență de spirit extraordi
nară — ne scrie ea — șoferul de
pe autobuzul
„
brusc spre margtâgc
răsind-o și reușita
abilitate, să-l reared
evitate atît răsturnarea autobu
zului, cit și tamponarea cu auto
basculanta care circula haraba
bura. Cînd ne-am revenit din
spaima prin care trecusem, l-am
felicitat cu toții pe omul de la
voian,
volan, care ne salvase viețile.
La_ capătul
___
linieir am aflat că se
numește Vasile Postelnicu
l
și că
este un foarte, foarte bun con
ducătc
ducător auto". Nici nu se putea
altfel.
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Recolta de legume - străisă la timp si in condiții optime! Răspunsuri eficiente ale
ARGEȘ

Piața

oglinda grădinilor

și industrializare a legumelor și
înainte de a scrie despre felul în
fructelor Topoloveni, cultivă 255 ha cu
care se desfășoară recoltarea legu
legume. Circa 500 de oameni parti
melor în județul Argeș, tovarășul
cipă zilnic la cules. „De la 1 sep
Valeriu Nicolescu, prim-secretar al
tembrie vom lucra din plin la re
Comitetului municipal de partid Pi
tești, ne-a propus să vedem piețele
coltat — preciza tovarășul Nicolae
Popescu, inginerul-șef al întreprin
și magazinele de specialitate din
derii cu producția horticolă. Dato
oraș. Cele constatate la fața locului
pun în lumină concluzia : la orice
rită măsurilor întreprinse de comi
oră din zi, în toate centrele de pre
tetul județean de partid, vom avea
forțele necesare pentru a stringe la
zentare și vînzare, cumpărătorul gă
timp întreaga recoltă. După estipiăsește legume din toate sortimentele.
rile noastre, vom obține peste pro
„Pentru buna aprovizionare a popu
ducția planificată 300 tone tomate Și
lației cu legume — ne spunea tova
rășul Valeriu Nicolescu — Consiliul
40 tone de castraveți".
popular municipal a luat măsuri de
înființare a noi magazine de desfa
cere. în plus, pentru producătorii in
vrancea
dividuali a fost amenajată o piață
nouă în cartierul «Calea București-,
prevăzută cu spații mari de desfa
cere". întrucit piața este oglinda gră
dinilor, se poate spune că în acest
an legumicultorii argeșeni au muncit
Din grădinile Vrancei urmează să
bine. Dacă graficele de livrări ar fi
fie livrate la fondul de stat 35 400
fost respectate de toate unitățile,
tone legume. Mii de culegători string
piața ar fi fost și mai bine aprovizio
recolta bună de tomate, ardei, cas
nată. Iată de ce ne-am propus să
traveți și alte sortimente care sint
vedem și cum se lucrează la culesul
transportate în aceeași zi in piețe
legumelor.
și la fabricile de conserve. Se re
în acest an, în județul Argeș au
marcă grija de a nu pierde nimic
fost cultivate cu legume 6 850 hec
din prospețimea legumelor ; tot ceea
tare, suprafață de pe care trebuie
ce se recoltează ajunge în aceeași zi
să se obțină o producție totală de
la beneficiari. Începînd din a doua
117 000 tone, din care 49 540 tone re
parte a lunii august, datorită aplică
prezintă cantitatea de legume ce tre
rii unor măsuri stabilite de organele
buie livrată la fondul de stat. Re
județene de partid și agricole, gra
colta de legume este mai bună decit
ficele de recoltare și livrare a legu
cea din anul trecut, astfel incit există
melor au început să fie îndeplinite,
certitudinea că atît producția totală,
„De la 20 august depășim graficele
cit și livrările la fondul de stat vor
care prevăd livrarea a 305 tone legu
fi depășite. Problema esențială este
me zilnic — precizează tovarășul
ca recoltarea și valorificarea să se
Nicolae Balosln, directorul direcției
facă intr-un timp scurt. Se aprecia
agricole. în curind vom ajunge pînă
ză că in perioada 25 august—5 sep
Ia 400 tone zilnic".
tembrie legumele se vor coace în
Grădinile cooperativelor agricole
masă, ceea ce va face ca legumicul
Gologanu, Bogza. Țifești, Milcovul
torii să se afle în fața unui vîrf de
sint impinzite de cooperatori. Pentru
producție. Ce se întreprinde în uni
a efectua concomitent atit culesul.
tățile agricole ca recoltarea și livra
,prășitul. cît și udarea celor 200 hecta
rea legumelor să se facă potrivit
re culturi legumicole, la cooperativa
graficelor ?
agricolă Gologanu s-au organizat opt
Asociația economică intercooperaechipe formate, în marea lor majo
tistă de producere a legumelor din
ritate, din femei. „Am livrat 380 tone
Izvoru. Aici legumele au ajuns mai
legume și sintem in grafic cu livră
repede la maturitate. Buna organi
rile la zi — precizează șeful de fer
zare a muncii permite ca recoltarea
mă Chirită Turcitu. Pînă acum am
lor să se facă în același ritm cu
recuperat restantele din prima parte a
coacerea. „Urmărim ca nici una din
anului.
Am livrat 140 tone castraveți,
legumele coapte să nu rămină pentru
depășind plantil anual cu 20 tone".
recoltarea din a doua zi — menționa . Da.
se lucrează- cu spor, dar e incă loc
tovarășul Mihai Ciocănea, directorul
de mai bine. Aici s-ar putea ciștiga
asociației. Prin aceasta evităm pier
cel puțin cîteva ore zilnic la încăr
derile și valorificăm legumele la
carea și transportul legumelor. Iată
prețuri avantajoase". Am reținut că
unde
se produce gituirea. O echipă
in această unitate prevederile din
de 6 cooperatori a pierdut minute
graficele zilnice de recoltare a le
prețioase în jurul cîntarului pe care
gumelor sînt depășite constant, liașezase 30 lădițe pline cu tomate,
vrindu-se 90—92 tone în loc de 80
Alături staționa un camion cu capatone.
citatea de 5 tone, care fusese încărFermele Izvoru, Popești și Slobo
cat pe sfert. De ce aștepta ? Pentru
zia, ale întreprinderii de producere

Important este ca din grădini să
fie recoltate cantități cit mai mari
de legume. De aceea, la asociația Izvoru, la I.P.I.L.F. Topoloveni. cit și
în alte unități se acordă o deosebită
atenție 'întreținerii exemplare a cul
turilor. Este o măsură care, după
cum a dovedit experiența anului
trecut, va asigura aprovizionarea
populației cu legume în stare proas
pătă pînă la sfirșitul lunii septembrie
și chiar in cursul lunii octombrie,
dacă nu vor cădea brume.
Toate acestea dovedesc că în ju
dețul Argeș, la preocupările depuse
în prima parte a anului pentru re
alizarea unei producții bune de le
gume, există acum o grijă pe măsură
pentru stringerea și valorificarea în
totalitate a recoltei.

Aurel PAPADIUC
Gheorqhe C1RSTEA

Ce se culege într-o zi,
în aceeași zi la beneficiari
:

că încărcarea s-a Întrerupt întrucit
economistul fermei plecase la masă
și nimeni nu asigura continuitatea
la cîntărirea legumelor. Or, e ne
voie să fie cîștigate nu numai orele,
ci și minutele, cu atît mai mult cu
cît o parte din tomate au ajuns la
stadiul de supracoacere. Este, de
asemenea, necesară refacerea grafi
celor de recoltare și livrare, odată
cu coacerea explozivă a tomatelor.
Pină acum acestea s-au cules în două
zile pe săptămină, celelalte zile fiind
destinate recoltării ardeilor, dovle
ceilor, castraveților etc. A culege zil
nic tomatele coapte, atîtea cite sînt,
este atît în interesul cooperatorilor,
cît și al consumatorilor.
La cooperativa agricolă din Bogza,
două treimi din cele 150 tone legume
livrate statului sînt ardei gras. Șeful
de fermă Virgil Burlacu ne arată
un sistem de cultivare a ardeiului
în culise de.porumb, care a avut un
efect pozitiv asupra polenizării și
fructificării plantelor. Aici, concomi
tent cu culesul, cultura de ardei se
irigă. Cooperatorii Ecaterina Pelaghe, Pavel Săpunaru, Iacob Tudorache și Crăciun Dumitru sînt .cîțiva
dintre cei 180 de oameni care culeg
ardeii, prășesc sau irigă plantele.
Vrancea — unul din marile bazine
pomiviticole ale țării — tinde să de
vină și un important bazin legumicol.
Se cer rezolvate unele probleme.
I.L.F. Vrancea are 250 tone castra
veți murați în butoaie și alte reci
piente de dimensiuni mari. Operațiu
nea necesară de punere în borcane
întîrzie din lipsa capacelor. Situația
e cunoscută, dar rezolvarea întîrzie,
iar castraveții nu pot ajunge la be
neficiari. în concluzie, in Vrancea.
culegătorii au impinzit grădinile, se
muncește cu spor.

C. BORDEIANU

creativității tehnico-științifice
la cerințele producției

(Urmare din pag. I)
însă peste tot la nivelul cerințelor
efectuării lor la termenele prevăzute
și in condiții agrotehnice superioare.
Bunăoară, executarea arăturilor pen
tru însămîntările de toamnă este
întîrziată în întreprinderile agricole
de stat din județele Dolj. Arad,
Vrancea și în cooperativele agricole
din județele Neamț, Sălaj. Hune
doara, Mureș, Suceava. Covasna
și Harghita. Totodată, deși apro
vizionarea cu îngrășăminte chimice
a decurs mai bine decît în alți
ani, totuși în cooperativele agricole
din județele Dolj, Arad. Mehedinți,
Bihor, Dîmbovița, > Vîlcea, Gorj,
Caraș-Severin. Iași. Neamț si altele
au fost fertilizate suprafețe restrinse
din cele destinate însămînțărilor de
toamnă.
Executarea fiecărei lucrări la ter
menele prevăzute în programele sta
bilite pe consilii agroindustriale,
unități agricole și formații de lucru
constituie una din condițiile de care
depinde obținerea de recolte mari la
culturile care se însămințează în
această toamnă. Realizarea de pro
ducții superioare pe întreaga supra
față ce va fi semănată cu griu și orz
impune, în același timp, ca în fiecare
unitate agricolă să se respecte cu
strictețe normele tehnice stabilite,
densitățile optime de plante pe uni
tatea de suprafață. Așa cum a indi
cat secretarul general al partidului
la Congresul țărănimii, comisiile
constituite în fiecare consiliu agro
industrial pentru a controla calitatea
lucrărilor vor trebui să acționeze
pentru a se aplica în mod unitar
aceleași tehnologii, a se folosi ace
leași semințe, care să ducă la obți
nerea acelorași producții. Procedîndu-se în acest fel, vor fi înlăturate
situațiile des întîlnite în acest an.
cînd, alături de unitățile agricole cu
producții mari, s-au aflat altele cu
recolte mici.
Experiența, practica agricolă arată
că realizarea unor recolte mari de
cereale păioase depind de mulți fac
tori. Dar factorul hotărîtor este omul
— cel care ară, pregătește terenul,
seamănă sau îndrumă cu competență
profesională pe cei ce execută lucră
rile. Tocmai de aceea este de dato
ria organelor și organizațiilor de
partid din fiecare unitate agricolă,
din fiecare comună să imprime un
suflu nou, responsabil întregii acti
vități desfășurate de mecanizatori,
cooperatori, de specialiști, de către
toți oamenii muncii din agricultură,
astfel ca însămînțările din toamna
acestui an să se desfășoare în cele
mai bune condiții.

I
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I Sticluța colorată
I
I
I
I
I
I Lovitură
I de pedeapsă
I
I
I
I

S-a intîmplat tn preajma unui
bloc de locuințe din Gura
Humorului. Patru copii — Că
tălin, Cristian, Daniela și Mihăiță — se jucau de-a v-ați ascunselea. La un moment dat, unul
dintre ei a zărit o sticluță, tn
sticluță se afla un lichid frumos
colorat. Au desfăcut dopul și —
crezînd că e vreun sirop sau
vreo băutură răcoritoare s- cei
patru au gustat, pe rînd, din
conținutul ei. Toți patru au fost
internați grabnic in spital, cu
același diagnostic : intoxicare.
Condamnabilă ușurința celor
care aruncă sau pierd asemenea
substanțe toxice de natură să
pună în pericol viata altora.

I
I
I
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După ce a făcut un antrena
ment virtos la haltere, atît la
stilul smuls, cit și la ridicat...
pahar după pahar, Ioan Laiu din
Buziaș a... plonjat la „Grădina
bănățeană" din localitate. Văzîndu-l in echipament și stare ne
regulamentară, ospătarii l-au
invitat pe tușă. Luindu-și elan
ca la o cursă cu obstacole, Laiu
a sărit peste o masă și a început
un tir de amenințări si injurii
atît la adresa ospătarilor, cit Ș»
a celorlalți
consumatori-arbitri, care au încercat o tempo
rizare a acestei faze aprinse.
Dar Laiu a trecut imediat la...
aruncarea greutății, cu tot ce-i
cădea sub mină : pahare, sticle^
scaune, mese. Văzînd că la lupte
libere n-ar avea sorți de izbindă unul contra o sută, și-a în
cercat norocul cu pumnii, ca hi
box. N-a apucat să aplice nici o
contră decisivă, pentru că orga
nele de ordine au fluierat cu
venita lovitură de pedeapsă sub
forma unei note de plată foarte
încărcate, care l-a făcut K.O. Și
s-a potolit.

| Putea să fie
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mai rău
Dis-de-dimineață, o gospodină
din municipiul Bistrița a înșu
rubat în pripă butelia aragazu
lui. Cînd soțul a sosit acasă, a
fost rugat să verifice mai bine
treaba făcută. Dar și el, tot gră
bit, a scăpărat un chibrit, in
clipa următoare, o explozie pu
ternică era cit pe-aci să distrugă
totul in jur. Dacă n-au fost vic
time omenești și nici prea mari
pagubele materiale, asta s-a da
torat — cum ne <spunea șeful
Grupului de pompieri — numai
unei minuni, dar cu... minunile
nu-i de glumit. De unde și în
demnul: Oameni buni, nu să
jucați cu focul!
Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scînteil"

Foto : Agerpres

Vedere parțială a modernului cartier constânțean Tomis II
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IMAGINI DIN ALBUMUL
ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

CONS TANTA, AZI
Constanta, cel mai
mare oras-port al tă
rii la Marea Neagră,
își primește oaspeții,
prin oricare poartă de
intrare ar veni, cu noi
Si moderne ansambluri
și cartiere de locuin
țe. Numai in cele 35 000
de apartamente con
struite in ansambluri
le Tomis I. Tomis II.
Tomis III și altele, ar
încăpea populația în
tregului oraș de acum
25 de ani. La cealal
tă extremitate, la poar
ta de sud a orașului.

alt ansamblu, denumit
deocamdată „Kilome
trul 4—5", găzduiește
alți 15 000 de locuitori,
iar pe terenurile vi
rane ale vechiului
cartier Filimon Sîrbu,
în vest, a răsărit o pă
dure de blocuri în
care locuiesc 15 000 de
cetățeni.
O cifră semnificati
vă : în aceste zile se
va da în folosință la
Constanta' cel de-al
60 000-lea apartament
in blocuri noi. Ceea ce
înseamnă că, în pre-

zent, din cinci cetă
țeni, mai mult de trei
locuiesc
în
noile
blocuri. De asemenea.
12 000 de tineri locu
iesc în căminele de
nefamiliști. La toate
acestea se adaugă o
vastă rețea comercia
lă. școli și așezămin
te culturale, spitalul,
noua casă de cultură
aflată în construcție,
în acest an. zestrea orașului va spori cu
încă 4 400 de aparta
mente. (George Mihâescu).
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0 prestigioasă reuniune internațională
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Album Istoric
Șase milenii de străluciri în aur
dl)
T6.25 Matineu de vacanță
Băiatul șl elefantul
Episodul 1
17,10 Almanah pionieresc
17,35 Avanpremiera Festivalului „George
Enescu"
16—25 septembrie 1981
17,50 Tragerea pronoexpres
18,00 Inscripții la noul chip al țării —
Maramureș
18,30 Muzică populară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
.. 19,30 Fotbal ; Lokomotive Leipzig —
Politehnica Timișoara din „Cupa
cupelor". Repriza a Il-a
Transmisiune
directă
de
la
Leipzig
20,20 Prefață la al XVI-lea Congres lntemațional de istorie
a științei.
București 1981
20,40 Teatru TV : „Henric al IV-Iea" de
William Shakespeare
Partea a Il-a
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 1

r

a

Timpul probabil pentru 27, 28 șl 29
august. In țară : Vreme răcoroasă la
început.
apoi în curs
de încălzire.
Cerul va fi variabil. Izolat, se vor sem
nala ploi de scurtă durată, îndeosebi în
zonele de munte. Vtntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile minime
vor fl cuprinse Intre 4 șl 14 grade, lzo-

cinema
• Convoiul :
SCALA — 9 ; 11.1J ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GRIVITA — 9 ;
'11,15 ; 13,30 f 15,45 ; 18 ; 20, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Gala filmelor de amatori laureate
ale Festivalului național
„Cintarea
României"
(Reportaj și documenta
re) : STUDIO — 19.
• Probă de microfon : CENTRAL ,—
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Am o idee : DACIA — I9: 11,15
15,30
13,30; 15,45; 18; 20, LIRA 17,45; 20, la grădină — 20,30.
• „Tridentul" nu răspunde :
DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 30, VIITORUL
— 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Campionii : FERENTARI — 15,30 ;
17,80 ; 19,30.
• Cariera mea strălucitoare : CAPI-

lat mal coborlte In primele nopți tn
estul
Transilvaniei, iar cele maxime
intre 16 șl 26 grade, local mal ridicate.
Dimineața, local, ceață. In București :
Vreme răcoroasă la Început.
apoi in
curs de încălzire. Cerul va fi variabil,
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt
slab pină Ia moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre 8 șl 12
grade. Iar cele maxime între 22 și 26
grade, mal ridicate la sfirșitul interva
lului. (neana Mihâilă, meteorolog de
serviciu).

TOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,
la grădină — 20,45, CULTURAL — 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Scene
din
viața
de
familie :
TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18 ; 20, COSMOS — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Alo. aterizează străbunica : VICTO
RIA — 9 ; 1.1,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Dumbrava minunată — 9 ; 10,45 ;
12,30 ; 14,15 ; Zlmbetul unui om chi
nuit — 16 ; 18 ; 20 : DOINA.
• Ostaticii de la Bella Vista : BUZEȘTI — 15,30 ; 19..
• Viața e frumoasă : COTROCENI —
15 ; 17,30 ; 20.
• A fost cîndva hoț și Clanul sicilie
nilor : PALATUL SPORTURILOR și
CULTURII - 18.
• Intre două curente de apă : PACEA
— 45,30 ; 17.30 ; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : MIORI
ȚA — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• Vara speranțelor — 15 ; Moscova
nu crede In lacrimi — 17 ; 19,30 :
POPULAR.

tehnologie originală de obținere a
în preajma marii noastre sărbători
poliesterilor pentru spume poliuretanaționale s-a încheiat „Săptămină
nice — produs de largă utilizare in
științei și tehnicii românești", etapa
industria contemporană, ce va aduce
finală, pe țară, a celei de-a Il-a
economii valutare de circa 20 milioa
ediții a amplei acțiuni pentru stimu
ne lei pe an. O altă premieră a pro
larea participării maselor la activi
ducției industriale a țării o constituie
tatea de creație științifică și tehnică
standul
cu materiale fotosensibile —
din cadrul Festivalului național ..Cin
hîrtie și filme foto — produse de un
tarea României". Concepută din ini
colectiv din Institutul central de chi
țiativa secretarului general al partidu
mie în colaborare cu specialiști de la
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
întreprinderea ..Azomureș". O cerce
această manifestare națională a crea
tare de larg interes pentru agricul
tivității și a muncii a asigurat ca
tură și silvicultură — „capcanele cu
drul necesar transformării creației
feromoni"
pentru combaterea dăună
științifice și tehnice într-o amplă ac
torilor — a adus pînă acum specialiș
tivitate de masă care a cuprins peste
tilor de Ia Institutul de chimie din
3 milioane de participanți, ceea ce ar
Cluj-Napoca 17 brevete de invenții
însemna o treime din totalul oame
și titlul de laureat.
nilor muncii din țară. De fapt, toți
oamenii muncii din fabrici, uzine,
Tot în această etapă finală cele 25
unități agricole, de cercetare. proiecexpoziții (din care 16 în Capitală) de
creație tehnico-științifică, reflectînd
■ tare și învățămînt, precum și tinererezultatele obținute în toate ramuri
tul din școli și facultăți au contrile de producție industrială (chimie,
buit, pe măsura posibilităților proprii,
la realizarea sarcinilor și obiectlvelpr
metalurgie, construcții de mașini, in
dustrie extractivă, transporturi și te
stabilite de Congresul al XII-lea al
P.C.R., la introducerea pe scară lar
lecomunicații, energie electrică, con
gă a progresului tehnic în toate ra
strucții industriale și locuințe, indus
murile economiei naționale. în com
trie ușoară, agricultură, economie fo
restieră și mate
parație cu ediția
precedentă, actua
riale de construc
ții etc. sau în do
la ediție a acțiu
nii de stimulare a La încheierea „Săptămînii menii de larg in
creativității tehteres : medicină,
științei și tehnicii
nico-știlnțifice a
biologie.
fizică
românești14
constituit o etapă
etc., au prilejuit
superioară — prin
numeroase schim
antrenarea unui
buri de experien
număr mai mare de participanți — și
ță și dezbateri ale specialiștilor din
un salt calitativ al gîndlrii tehnice
întreprinderi și din institute da£«originale, al efortului specialiștilor
cetare, proiectare și .inginerie ~ >hdin toată țara de a contribui efectiv,
nologică.
prin forțe proprii, la rezolvarea pro
Expozițiile au constituit o întrecere
blemelor economiei noastre prin so
în prezentarea de noutăți și premie
luții tehnico-științifice
' ‘ .................
originale, înre tehnico-științifice, unele cu carac
tr-o competiție strinsă cu performanter de noutate mondială. Pentru ca
țele superioare atinse pe plan monaceste rezultate, adevărat tezaur de
dial și în condițiile unei dinamici tot
gîndire, concretizat in produce, ma
mai accelerate a înnoirii produselor
teriale și tehnologii noi să fie cît mai
și tehnologiilor.
bine cunoscute și valorificate, expo
Reținem, de pildă, dintre numeroa
zițiile — deschise în continuare pînă
sele succese înregistrate pe această
la mijlocul lunii septembrie — vor
prilejui și alte intilniri și dezbateri
linie că in ultimii doi ani. sub în
drumarea organelor și organizațiilor
la capătul cărora bilanțul aplicării,
de partid, de masă și obștești, a con
extinderii sau generalizării noutăților
siliilor oamenilor muncii pentru sti
va fi și mai bogat.
mularea și dezvoltarea activității de
Dacă în cea de-a doua ediție a
creație științifică și tehnică și intro
acțiunii de stimulare a creativității
ducerea progresului tehnic, oamenii
s-au obținut rezultate ale căror efecmuncii, specialiștii din activitatea de
te economice se concretizează în 47
construcții-montâj au proiectat si
miliarde lei spor de producție, redu
realizat prin autodotare, autoutilare,
cerea cheltuielilor de producție cu
asimilare șl recondiționare peste 1 500
peste 13 miliarde lei, reducerea im
de repere, cu o eficiență economică
portului și creșterea exportului cu
de circa 90 milioane lei.
25 miliarde lei, fără îndoială că aces
Și ta această ediție a creativității
te efecte economice se vor amplifica
tehnico-științifice un Ioc de frunte
în viitoarea etapă de stimulare a
l-au ocupat specialiștii din domeniul
creativității tehnico-științifice. în •chimiei, cu o pondere însemnată în
cest cadru generos de afirmare și va
mișcarea de creație științifică și teh
lorificare a creației proprii.
nică : peste 35 000 de muncitori, teh_____
_______________
Prin numeroasele
acțiuni de popunicieni, ingineri, economiști, cercetă-- larizare largă .pentru extinderea unor
teri care au soluționat pește 0QO. tem® <
noi. moderne, a
iarprinaplicarea invențiilor si ind- e țmor soluții.,originale de
- reducere a
vâțhlOT "s-A Obținut1 uh plus de efi
consumurilor ele materii prime, ma
ciență ecohomică ta valoare de 2 mi
teriale, combustibili și energie va
liarde lei.
spori contribuția creativității oame
Expoziția de la Ministerul Indus
nilor muncii la rezolvarea unor pro
triei Chimice a reunit cele mai va
bleme complexe ale economiei. Fără
loroase realizări dobîndite sub îndru
îndoială, organizarea la casele de
marea și conducerea tovarășei
cultură ale sindicatelor, casele tehni
academician doctor inginer Elena
cii, cluburi muncitorești, la univer
Ceaușescu, eminent om de știință de
sitățile tehnico-științifice. a numeroa
reputație mondială.
se acțiuni — simpozioane, mese ro
O serie de realizări deosebite, cu o
tunde. dezbateri, sesiuni de comuni
mare eficiență economică, în măsură
cări, consfătuiri, expoziții de pro
să contribuie la reducerea importuri
fil, pe ramuri industriale pentru;
lor și creșterea exportului, au fost
popularizarea și generalizarea celor1/
premiate (40 premii, din care 10 pre
mai valoroase lucrări, a metodelor Și
mii I ), chimiștii obținînd titlul de
procedeelor avansate de muncă — va *
laureat al actualei ediții a Festivacontribui la îndeplinirea cu succes a
lului național „Cintarea României“.
prevederilor actualului cincinal al ca
Sub conducerea tovarășei academilității și al eficienței.
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
Elena MANTU
un colectiv de cercetători a realizat o

19,00 Telejurnal
19.30 Studio T ’81
Destine tinere, pe un șantier al
tineretului. Reportaj
19,45 Tineri soliști, studenți ai
... Conser_
vatorului „Gheorghe Dlma"
dln
Cluj-Napoca
20,10 B.uletinul rutier al Capitalei
20,25 Pagini muzicale de
mare popu
laritate
20,55 Din țările socialiste
• R. P. Ungară — Csepel
o
insulă a oțelului
• Ritmuri cubaneze
21,20 Teleenciclopedia — reluare
22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

• Duelul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Casă pentru Carolina
—
15.30 ;
19.30 ;
Pierdut și regăsit — 17,30 :
FLACARA, la grădină — 20,30.
• Trecătoarea : SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15 ; 20, PATRIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20, la grădină — 20,45.
• Războiul stelelor :
LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45,
la
grădină - 20,45, BUCUREȘTI - 8,30 ;
11 ; 13,45 ; 16,30 ; 19. FAVORIT — 8,45 ;
11.30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45.
• Sint timid, dar mă tratez : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15 ; 20,
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20, la grădină — 20,30.
• Polițist sau delincvent : FESTIVAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15,45 ; 18 ; 20,15, GRADINA BUZEȘTI
— 20,45.
• Un șerit extraterestru : EXCELSIOR

(Urmare din pag. I)
ori în condiții similare, pentru gă
sirea adevărului.
La început, toate științele au fost
descriptive. Chiar și matematica, cea
mai abstractă dintre toate științele,
n-a făcut excepție de la această re
gulă. Ideea unei conștiințe logice a
matematicii, bazată pe axiome, teo
reme, demonstrații, a apărut foarte
tîrziu în istoria omenirii. Mecanica
și fizica au parcurs și ele o lungă
perioadă de timp in care au acumu
lat și au descris fapte, fără să
se Încerce o legătură între ele.
Abia în a doua jumătate a secolului
al XVI-lea Newton a construit un
sistem logic al mecanicii, fundamentînd teoretic această știință. Fizica
teoretică a devenit o știință autono
mă la sfirșitul secolului trecut. Este
de observat că progresul științelor
pe linie teoretică s-a realizat de la
început folosind formule matematice,
limbajul și metodele matematicii,
încă din secolul trecut, metodele ma
tematice au pătruns, în afară de me
canică și electrodinamică, în teoria
cinetică a gazelor, termodinamică,
chimie și. mai tîrziu, în fizica ato
mică. Matematica a devenit un in
strument indispensabil de cercetare
în economie, sociologie, lingvistică,
tehnică, statistică, biologie etc.
Secolul nostru a văzut apariția ci
berneticii și a aplicațiilor ei revolu
ționare, care au condus la realizări
tehnice neașteptate. Au apărut calcu
latoarele electronice, care au pus în
valoare noi discipline științifice, permițînd analiza unor sisteme com
plexe și a unor situații ce nu era

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,
20,15,
AURORA — 9 ; 11,15 ;
15,30 ;
17,45 ; 19,45, la grădină
FLAMURA - 9 ; 11 ; 13,15
17,45 :
20.
• Corleone :
EFORIE
1145 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI —
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20. TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 19,45,
la grădină — 20,30.
• Clinele : STUDIO — 10 ; 12 ; 14 :
16, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13 ; 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Jandarmul și extratereștril : VOL
GA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.

tatr
• Teatrul
Național
(sala
mică) 1
Idolul și Ion Anapoda — 19,30.

posibilă prin metodele matematicii
clasice.
.
Progresul continuu al științei' a dus
la actuala configurație -a ei. cînd di
feritele ramuri ale cunoașterii for- .
mează o rețea, legîndu-se între ele.
Au apărut științe interdisciplinare și
multidisciplinare.
întrepătrunderea
diferitelor ramuri ale științei face
necesară munca de cercetare în echi
pă, care constituie o altă caracteris
tică a secolului nostru. De exemplu,
apariția în biologie a unor discipline
noi, învecinate cu alte ramuri ale
științei (biofizica, biochimia, biomatematica, bionica), existența unor
curente paralele în biologie și teh
nică (probleme de comandă, ingine
rie biologică etc) conduc la necesi
tatea ca biologii să lucreze împreună
cu fizicienii, chimiștii, inginerii și
matematicienii.
Iată cîteva aspecte noi ale științei
secolului al XX-lea, care arată cit
de repede evoluează știința și utili
tatea științei în progresul general al
omenirii.
Știința este forță de producție, sur
să de putere și de bogăție. Dar, în
tocmai ca și celelalte bogății ale lu
mii, ea este inechitabil repartizată.
Există cîteva țări in care în mod
practic este concentrată o mare parte
a producției științifice. Istoria științei
ne arată că in trecut această concentra
re era și mai puternică. înainte de
primul război mondial, spre exem
plu. aria producției științifice se li
mita Ia cîteva țări din apusul Euro
pei. Treptat, această arie s-a mărit,
cuprinzînd și țările din răsăritul Eu
ropei, America,' Japonia etc. Este
foarte probabil că secolul viitor va

• Teatrul Giuleștl
(sala Majestic) :
Opinia publică — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(grădina Boema) : Idolul femeilor —
2o.
• Ansamblul
„Rapsodia
română :
La fintîna dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (la Arenele
Romane) :
Piatră la rinichi

• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala
Dalles : Expoziția republicană
de
artă plastică
„Cintarea
României"
(pictură, sculptură, artă decorativă);
(sala Arghezl : Expoziția republicană
de grafică „Cintarea României"; să
lile de la parter ale Muzeului de artă
al Republicii Socialiste România
șl

face știința să înflorească in toate
colțurile lumii.
în secolul nostru s-a înregistrat o
cotitură, din păcate în sens negativ,
în activitatea științifică : un număr
mare de oameni de știință se dedică
exclusiv perfecționării armelor de
distrugere a semenilor lor. Această
nouă latună a • muncii științifice, pe
lingă amenințarea cu distrugerea a
întregii omeniri, prin imensele fon
duri pe care le irosește, produce re
cesiune, mizerie, foamete etc. Reprezentînd și o scădere din punct de
vedere intelectual și moral, fenome
nul va dispărea odată cu înaintarea
lumii pe scara civilizației. în acest
sens, sînt dătătoare de demnitate și
speranțe ideile umaniste pe care le
promovează consecvent Rom&nia,
spiritul activ cu care, alături de alte
popoare ale lumii, militează pentru
dezarmare și pace, pentru folosirea
cuceririlor științei in slujba poporului
și civilizației umane. Recentele luări
de poziție ale României, prin glasul
celui mai autorizat exponent al ei,
președintele Nicolae Ceaușescu, vin
să pună incă o dată in lumină clarviziunea și spiritul constructiv al
politicii noastre internaționale.
Istoria științei, in strinsă corelare
cu științele care studiază istoria omu
lui, a societății, poate aduce o con
tribuție substanțială la înțelegerea
rostului ființei umane în lume, a re
sorturilor existenței sale și, deci, a
necesității vitale de pace și colabo
rare între oameni, națiuni și state.
Este de așteptat ca congresul de is
toria științei găzduit de capitala tă
rii noastre să aducă noi împliniri în
această direcție.

holul sâlil mici a Palatului : Expozi
ția laureaților Festivalului „Cintarea
României".
• Galeriile Orizont : Alexandru Tlpola, pictură; (atelier 35) : Liviu Cftllnescu, pictură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter):
Svetlana Utto, design : (etaj) : Vasile
Paulovics, pictură, grafică.
• Galeria Simeza : Râduș
Jugăurs,
grafică.
• Galeria Hanul .cu Tel (sala „Cena
clu") ; Maria Mancaș, tapiserie.
Nicolae Lazâr,
• Galeria Galateea :
pictură.
• Galeria Eforie : Anca Săvulescu,
sculptură.
• Galeria municipiului București :
• - “ Nicolae
Sanda Nijankowski, pictură,
Slljevschl,
Savopol, pictură, Anton
sculptură.
• Muzeul satului : Expoziția „Cera
mica tradițională din România".
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MESA JE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SÂRBĂTOR! NA ȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
în numele M.P.L.A. — Partidul Muncii, al poporului angolez, al
Guvernului Republicii Populare Angola și In numele meu personal,
am onoarea să exprim cu profundă satisfacție dumneavoastră. Parti
dului Comunist Român, poporului și Guvernului Republicii Socia
liste România felicitările noastre călduroase cu ocazia aniversării
zilei eliberării țării dumneavoastră de sub ocupația nazistă, ceea
ce marchează în același timp sărbătoarea națională a României.
Legăturile de prietenie și solidaritate statornicite între cele două
popoare și partide ale noastre se cimentează zi cu zi, în lupta co
mună împotriva imperialismului, colonialismului și a apartheidului,
pentru libertatea și progresul tuturor popoarelor oprimate și exploa-'
taie din lume.
Folosim prilejul spre a reitera gratitudinea noastră pentru efor
turile pe care le depune Partidul Comunist Român în vederea dimi
nuării posibilităților războiului rece, in folosul destinderii și dezar
mării mondiale, pentru edificarea unei noi ordini economice inter
naționale — bazată pe principiile egalității, suveranității și indepen
denței popoarelor — și pentru triumful cauzei Socialismului.
Vă rog să primiți, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urări sincere de
prosperitate, sănătate și fericire personală și expresia considerațiunii mele înalte și frățești.

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii,
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Folosim fericita ocazie a celei de-a 37-a aniversări a revoluției
de eliberare socială și națională a Republicii Socialiste România
pentru a adresa Excelenței Voastre, Partidului Comunist și guver
nului român le mai sincere și amicale felicitări ale poporului din
Guineea, ale partidului și statului său, precum și ale mele personal
Cu ocazia de neuitat a șederii în frumoasa dumneavoastră țară, în
tre 26—29 iulie 1979, am avut înalta onoare de a constata la fața
locului uriașele eforturi depuse de poporul român, sub conducerea
Partidului Comunist, pe care Excelența Voastră il conduce cu clarvi
ziune în nobila sarcină de edificare a unei societăți socialiste avan
sate. Urîndu-vă să obțineți victorii tot mai mari în această acțiune
istorică, vă exprimăm cu această ocazie dorința profundă a poporu
lui și guvernului guineez de a milita pentru intărirea continuă a
legăturilor de prietenie și cooperare fructuoasă ce există in mod atît
de fericit între cele două țări prietene ale noastre.
Vă rog să acceptați Excelența Voastră, domnule președinte, cele
mai bune urări pe care vi le adresăm pentru sănătatea și fericirea
Excelenței Voastre, ca și pentru fericirea și prosperitatea țării
dumneavoastră.
Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Populare
Revoluționare Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
La aniversarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România
folosesc prilejul pentru a adresa Excelenței Voastre sincerele mele
felicitări, bune și cordiale urări pentru prosperitatea țării dumnea
voastră și fericirea poporului român.

ELISABETH R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România Imi oferă
plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre sincere felicitări din
partea Consiliului Federal precum și cele mai bune urări de feri
cire personală și de prosperitate țării dumneavoastră.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
•

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
vă rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele sincere și
toate urările de fericire personală, precum și de fericire și prospe
ritate poporului Republicii Socialiste România.

In numele reginei Margareta a Il-a,

INGRID
Regină regentă a Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericitei aniversări a Zilei naționale a României,
îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre și po
porului român prieten, în numele meu, al poporului și guvernului
Regatului Hașemit al Iordaniei, cele mai sincere felicitări.
Dorim să întărim relațiile prietenești dintre țările noastre In'
folosul reciproc al popoarelor noastre și al cauzei arabe.
Cu cele mai sincere urări pentru contfîtua dumneavoastră sănă
tate și fericire, pentru progresul și prosperitatea continuă a po
porului român sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și devotată,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării, îmi este deosebit de agreabil să
adresez Excelenței Voastre, în numele poporului libanez, precum
și al meu, cele mai călduroase felicitări, împreună cu urările cele
mai bune pentru fericirea dumneavoastră și pentru prosperitatea
poporului român.

LUIS HERRERA CAMPINS
Republicii Venezuela

Excelenței Sale
'Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
tmi este deosebit de plăcut să adresăm Excelenței Voastre, In
numele meu personal, precum și In numele guvernului și poporului
marocan felicitările cele mai călduroase și urările cele mai sincere
de sănătate și fericire personală, de prosperitate mereu crescîndă
poporului român prieten sub înalta și Înțeleaptă conducere a
Excelentei Voastre.
Vă ruș,~"S> să primiți. Excelență, expresia deosebitei noastre
considerațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă
adresez felicitări cordiale și tovărășești, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, al Consi
liului Revoluționar, al poporului Republicii Democratice Afganistan
și al meu personal, dumneavoastră, dragă tovarășe. Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului român.
Sînt convins că relațiile de prietenie și de cooperare frățească
dintre partidele, guvernele și popoarele noastre se vor dezvolta șl
întări și mai mult, în folosul popoarelor noastre și în interesul con
solidării păcii în lume.
Vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de sănătate și
succese, precum și de noi progrese și prosperitate poporului frate
•1 României,

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului
din Afganistan,
Președintele Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale Îmi este deosebit
de plăcut ca, în numele poporului din Sao Tomă și al Mișcării
de Eliberare din Sao Tome și Principe, al guvernului și al meu
personal, să transmit Excelenței Voastre, poporului român, precum
și partidului și guvernului cele mai călduroase salutări și sincere
urări de fericire și prosperitate. Vă adresăm, de asemenea, urările
noastre ca relațiile de prietenie și cooperare dintre țările noastre
să se întărească și mai mult în viitor, pentru bunăstarea și pro
gresul poporului din Sao Tomâ și poporului român.
Cu cea mai înaltă considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare
din Sao Tome și Principe,
Președintele Republicii Democratice
Sao Torni și Principe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România doresc
să vă transmit cordialele noastre felicitări, împreună cu cele mai
bune urări pentru sănătatea Excelenței Voastre și pentru progresul
și prosperitatea poporului prieten din România.

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, regina mi .se aiătură pentru a transmite Excelenței Voastre
felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări de prosperi
tate personală și sănătate.

SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI AL MAHRUM
SULTAN ABU BAKAR
Suveran al Malayeziei

Dragi tovarăși.
Cu ocazia aniversării României, noi vă adresăm salutările noastre
frățești.
Cunoaștem progresele considerabile Înregistrate de către țara
dumneavoastră de la momentele dificile din 1944.
Apreciem acțiunea României pentru destindere șl cooperare in
ternațională.
Exprimăm dorința de a vedea dezvoltindu-se cooperarea dintre
Franța și România și relațiile de solidaritate reciprocă dintre
Partidul Comunist Francez și Partidul Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu ocazia sărbătoririi, la 23 August, a celei de-a 37-a aniversări
a eliberării României, Comitetul Central al Partidului Comunist din
Mauritius transfhite cele mai bune și mai călduroase salutări revo
luționare tuturor tovarășilor din Comitetul Central al Partidului
Comunist Român și întregului popor român.
Fără îndoială, ziua de 23 August 1944 reprezintă o dată istorică In
cartea de aur a istoriei României și a poporului său în lupta eroică
pentru libertate, independență și suveranitate națională. Răsturna
rea fascismului în România a deschis calea realizării unor adinei
prefaceri sociale, revoluționare, pentru asigurarea independenței
politice și economice a țării, emancipării și progresului științific.
Astăzi, cînd sub conducerea luminoasă șl clarvăzătoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii, au fost obținute succese atît de strălucite,
prin lupta plină de abnegație a poporului român, nu putem decît să
ne exprimăm admirația și să sperăm că acest spirit va călăuzi și
poporul mauritian în aspirațiile sale de eliberare națională. Dorim
să aducem un omagiu special eroilor care au căzut In lupta pentru
eliberarea patriei.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Mauritius vă
dorește noi succese in activitatea dumneavoastră nobilă de făurire
a societății socialiste multilateral dezvoltate, potrivit concepției
marelui și stimatului nostru prieten, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Trăiască ziua eliberării !
Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască poporul român !
Trăiască pacea și socialismul!
Cu salutări sincere, frățești și revoluționare,

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face o
deosebită plăcere și onoare să -adresez Excelenței Voastre și prin
dumneavoastră poporului român prieten, în numele Consiliului Su
prem al Revoluției, al partidului, guvernului și poporului somalez,
precum și al meu personal, cele mai calde și sincere felicitări. Do
resc să exprim cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența
Voastră, de progres, prosperitate și fericire pentru poporul român.
Cu cea mai înaltă considerație și stimă.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră doresc
să vă transmit în numele poporului din Kuweit și al meu personal
cele mai cordiale felicitări pentru Excelența Voastră și poporul
prieten din România, împreună cu cele mai bune și sincere urări
de continuă fericire și succes.

JABER AL AHMAD AL SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Republicii Seychelles mi se alătură In a
transmite Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia
zilei naționale
Este dorința mea sinceră ca legăturile care există Intre po
poarele noastre să se dezvolte în continuare, în interesul reciproc
al celor două țări și al păcii in lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși,
Partidul Progresului și Socialismului este bucuros să vă adreseze
cele mai călduroase felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a po
porului român. Transmitem, de asemenea, cele mai frățești salu
tări conducerii și tuturor militanților partidului frate — Partidul
Comunist Român.
Grație acțiunii partidului dumneavoastră, poporul român a reali
zat progrese prodigioase în toate domeniile și a obținut succese in
contestabile în construirea noii societăți.
Partidul Progresului și Socialismului adresează urările sale pen
tru ca Republica Socialistă România să obțină noi succese pe calea
pe care și-a ales-o, în serviciul progresului, păcii și socialismului.
Partidul nostru este bucuros de relațiile de cooperare și priete
nie care există între partidele noastre și va face totul pentru dez
voltarea lor pe mai departe, în slujba cauzei și luptei comune
pentru independență națională, socialism, pace și destindere inter
națională, împotriva rasismului, colonialismului și imperialismului.
Totodată, partidul nostru acționează și va acționa pentru conso
lidarea și dezvoltarea cooperării dintre cele două țări ale noastre,
pe o bază reciproc avantajoasă, în folosul popoarelor român și
marocan.
Vă rugăm să primiți, stimați tovarăși, cele mai bune urări din
partea noastră, împreună cu salutările noastre cele mai deosebite.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
PROGRESULUI Șl SOCIALISMULUI DIN MAROC

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte,
Este pentru mine o deosebită onobre să mă adresez dumnea
voastră pentru a vă exprima, în numele Partidului Socialist Revo
luționar din Peru și al meu personal, salutul nostru frățesc, solidar
și revoluționar cu ocazia sărbătoririi celei de-a 37-a aniversări a
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.
Cu ocazia acestei aniversări, dorim să vă adresăm din nou
călduroase felicitări pentru deosebitele succese ale revoluției socia
liste în România, ale cărei rezultate se exprimă în continua ridicare
a nivelului de trai al poporului român, in puternica dezvoltare eco
nomică și socială, în apărarea suveranității naționale.
Vă rog să primiți, tovarășe președinte, adeziunea și solidaritatea
noastră militantă, precum și deosebita considerație, prietenia șl stima
mea personală.

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
Președintele

L CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist
din Mauritius

HUSSEIN I

Cu această ocazie deosebită pentru poporul Republicii Socialiste
România. în care se celebrează o nouă aniversare a sărbătorii eli
berării, sînt onorait să adresez Excelentei Voastre, în numele po
porului Venezuelei, al guvernului venezuelean și al meu personal
cele mal cordiale felicitări.
Transmițîndu-vă cele mai bune Urări pentru măreția națiunii
dumneavoastră și bunăstarea dumneavoastră personală, vă rog să
primiți asigurarea Înaltei și distinsei mele considerații.

Președintele

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Cu prilejul fericitei sărbătoriri a celei de-a 37-a aniversări a re
voluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă a țării dumneavoastră, vă adresez cele mai cșlde salutări și
felicitări în numele Consiliului Național al Partidului Comunist
din India.
în decursul ultimilor 37 de ani. România socialistă, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a obținut progrese remarcabile
pe calea construcției socialiste. Politica ei externă de pace și
colaborare internațională a adus contribuții importante la conti
nuarea destinderii în Europa.
_
Relațiile strinse dintre România socialistă șl India independentă
servesc pe deplin interesele celor două popoare.
Cu ocazia Zilei naționale a României, salutăm marele dumnea
voastră popor și pe secretarul general al partidului, președintele
Nicolae Ceaușescu, și vă urăm noi succese In viitor.
Cu salutări frățești.
Al dumneavoastră,

C RAJESHWARA RAO
Secretar general

Partidului Socialist Revoluționar
din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte,
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, vă exprim eele
mai călduroase urări pentru progresul șl prosperitatea poporului
prieten român.
România și Grecia nu s-au aflat niciodată față In față In nici una
din marile ciocniri pe care le-a cunoscut istoria modernă europea
nă. Dimpotrivă, cele două țări au luptat pentru idealurile comuna
ale independenței popoarelor.
Cu ocazia aniversării de azi doresc să reliefez orientările crea
toare ale politicii externe a României și /aptul că dumneavoastră,
domnule Nicolae Ceaușescu, ați fost consacrat ea o personalitate
politică importantă a lumii contemporane. Ați reușit să păstrați re
lații excelente nu numai cu UniUneâ Sovietică și celelalte țări socia
liste, dar și cu țările apusene și cele ale lumii a treia. Prin aceasta,
contribuiți la reducerea tensiunii și la promovarea destinderii și
păcii in lume.
Sînt sigur că România, prin inspirata eonducere a președintelui
său, va continua aceeași politică, atit de necesară astăzi In com
plexitatea problemelor prin care trece lumea.

GHEORGHIOS MAVROS

al Consiliului Național
al Partidului Comunist din India

Președintele
Partidului Uniunea de Centru

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu prilejul zilei naționale a dumneavoastră, în care se celebrează
cea de-a 37-a aniversare a eliberării României, vă adresăm calde
felicitări frățești și, prin dumneavoastră, Întregului popor român șl
partidului său comunist.
Ziua de 23 August reprezintă desăvlrșirea luptei istorice anti
fasciste a poporului român, care a ieșit victorioasă datorită contri
buției decisive a victorioasei armate sovietice, precum și unității
și acțiunii militante a clasei muncitoare, a maselor populare.
Insurecția victorioasă a deschis o eră nouă în Istoria poporului
român, era construirii societății socialiste In folosul poporului
muncitor.
Noi, comuniștii lsraelienl, urăm poporului român, republicii
socialiste, partidului său comunist să dobîndească, în continuare, noi
succese în îndeplinirea marii sarcini de a face să se Întărească și
să avanseze sistemul socialist și — împreună cu toate țările comu
nității socialiste, cu întreaga omenire progresistă — să apere
destinderea și să asigure pacea lumii.

Cu salutări prietenești,
Partidul Comunist din Israel,
Comitetul Central.

MEIR VILNER
secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Secretariatului Consiliului de Ajutor Eco-’ornic Re
ciproc și al meu personal, vă felicit pe dumneavoastră i întregul
popor român cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste
România — cea de-a 37-a aniversare a eliberării țării de sub jugul
fascist.
Oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in strinsă colaborare cu popoarele țărilor socialiste
frățești, au dobindit într-o perioadă istorică scurtă succese remar
cabile în dezvoltarea economico-socială, au construit bazele socia
lismului și în prezent transpun în viață' hotărîrile celui de-al
XII-lea Congres al P.C.R. privind edificarea societății socialiste
dezvoltate.
De. ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
urăm poporului român noi succese In transpunere* In viață a
mărețelor sarcini trasate de Congresul al XII-lea al P.C.R. și
dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
multă sănătate și noi succese in înalta dumneavoastră activitate
spre binele poporului român, al întăririi prieteniei și colaborării
indestructibile dintre țările socialiste, spre binele Întăririi păcii șl
progresului social în lumea întreagă.
Cu stimă profundă,

N. FADDEEV

FRANCE ALBERT RENE
Președintele

Republicii

Seychelles

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale române, îmi este de
osebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări. în numele poporu
lui mauritan, al Comitetului său militar de salvare națională, al
guvernului său și al meu personal vă adresez urări de fericire și
prosperitate dumneavoastră, guvernului și poporului român.
Cu foarte înaltă considerație,

Lt. colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei eliberării țării dumneavoastră, în numele guver
nului și poporului Republicii Singapore și al meu personal, transmit
Excelentei Voastre felicitările noastre și cele mai bune urări.
Fie ca legăturile de prietenie și cooperare care există între ță
rile noastre să continue să se dezvolte și să se întărească în anii
următori.
Primiți, de asemenea, Excelență, sincerele mele urări de bine
pentru bunăstarea și fericirea dumneavoastră personală.

Dr. YEOH GHIM SENG
Președintele interimar al Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelența Voastră,
în numele guvernului și poporului Republicii Maldive și al meu
personal imi face o mare plăcere să vă transmit sincere felicitări
cu ocazia Zilei naționale a României.
Doresc să folosesc această Ocazie pentru a vă adresa, Excelență,
cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră și de
progres și prosperitate pentru națiunea dumneavoastră.
Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte stime
și considerații.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldive

Secretar
al Consiliului de Ajutor Economie Reciproc

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, Comitetul Cen
tral al A.K.E.L. vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări
pentru noi succese în construirea socialismului și fericire poporului
român.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al A.K.E.L. (Cipru)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu
să vă
Unite
lenței
Cu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

EDOUARD SAOUMA
Director general
al Organizației Națiunilor Unite
. pentru Alimentație și Agricultură

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXXVII-a aniversări a revoluției de eli
berare națională, antifascistă și antiimperialistă, vă adresez cor
diale felicitări și urări de noi succese în construcția socialismului,
precum și în valoroasa contribuție în favoarea păcii mondiale.
Cu deosebit respect,

ALFONSO BARRANTES LINGAN
Președinte al Comisiei de conducere națională
a Stingii Unite din Peru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu prilejul celei de-a XXXVII-a aniversări a eliberării. Partidul
Cooperatist din Marea Britanie adresează sincere felicitări președin
telui și poporului României.
Dorim să dezvoltăm in continuare prietenia și cooperarea dintre
țările noastre.

In numele Comitetului Național Executiv
al Partidului Cooperatist din Marea Britanic

Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia celei de-a 37-ă aniversări a Zilei naționale a României,
Partidul Congresul pentru Independența Madagascarului vă adre
sează calde felicitări dumneavoastră personal, Partidului Comunist
Român și poporului frate român.
Dorim ca eforturile permanente pe care le depune poporul ro
mân sub conducerea dumneavoastră în vederea întăririi României
socialiste să fie încununate de succes, contribuind astfel la Întărire*
forțelor progresului și păcii în lume.
Cu inaltă și frățească considerație,

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele
Partidului Congresul pentru Independența
Madagascarului
GISELE RABESAHALA
Secretar general
al Partidului Congresul pentru Independența
Madagascarului

ocazia sărbătorii naționale române, vă rog să-mi permiteți
urez în numele meu personal și al Organizației Națiunilor
pentru Alimentație și Agricultură sănătate și fericire Exce
Voastre, pace și prosperitate poporului român.
cea mai înaltă considerație.

TOM TURVEY
Președinte
DAVID WISE
Secretar general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să-mi permiteți aă vi
prezint urările mele calde și sincere pentru fericire* dumneavoas
tră personală și a poporului român.

t

Cu înaltă considerație,
SADRUDDIN AGA KHAN
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare trans
mis cu ocazia unei noi aniversări a independentei noastre naționale.
La rindul meu. adresez Excelentei Voastre sincerele mele urări de feri
cire personală și de prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI

NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN

OSVALDO HURTADO LARREA
Președintele Constituțional
al Republicii Ecuador

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, marți. în vi
zită protocolară de prezentare pe am

basadorul Australiei. Michael Wilson.
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.
(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXXVII-a
aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperiălistă din România, amba
sadorul țării noastre la MOSCOVA,
Traian Dudaș, a rostit o cuvintare la
televiziunea sovietică. Ambasadorul
român a vorbit despre semnificațiile
istorice ale actului de la 23 August
1944, relevînd succesele obținute de
poporul român în construcția socialis
mului, cursul ascendent al relațiilor
de prietenie și colaborare dintre
România și Uniunea Sovietică.
Presa sovietică a publicat o serie de
materiale dedicate sărbătorii naționa
le a poporului român. Astfel, ziarul
„PRAVDA“a inserat telegrama adre
sată de conducătorii sovietici to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Ilie Verdeț, precum și rela
tări despre adunarea festivă de la
București consacrată zilei de 23 Au
gust. despre depunerea unor coroane
de flori la Monumentul eroilor sovie
tici, despre rezultatele obținute de co
lectivul uzinelor „23 August" din Ca
pitală în cinstea marii sărbători.
Alte ziare sovietice informează, la
rindul lor, despre sărbătorirea zilei
de 23 August în România, despre suc
cesele țării noastre în edificarea so
cialismului. TELEVIZIUNEA SOVIE
TICA a transmis un program special
consacrat zilei de 23 August, care a
inclus imagini din România și muzi
că românească.
La Teatrul „Capitala" din BEIJING
a avut loc deschiderea oficială a „Zi
lelor filmului românesc". în prezența
unui public numeros, a fost proiectat
filmul românesc „Ciocolată cu alune".
Au participat Wang Lanxi, vice
președinte al Comisiei pentru reia-'
țiile culturale cu străinătatea, Chen
Huangmei, adjunct al ministrului
culturii. Lin Lin. vicepreședinte al
Asociației de prietenie a poporului
chinez cu străinătatea, funcționari
superiori în M.A.E., Ministerul Cul
turii, reprezentanți ai cinematogra
fiei chineze.
în cinstea evenimentului, la DE
BRECEN, in cadrul unei,unități mi
litare ungare, a avut loc o adunare
festivă. Despre semnificația eveni
mentului au vorbit ambasadorul ro
mân, Victor Bolojan, și comandantul
unității militare-gazdă. Cu aceeași
ocazie s-a organizat o expoziție de
fotografii și a fost prezentat un film
documentar despre pregătirea mili
tarilor armatei române. Adunări fes
tive dedicate evenimentului au mai
avut loc sub auspiciile comitetelor
locale ale Frontului Popular Patriotic
in orașul MARCALI, din județul Somogy, și în sectorul IX din Budapesta.
POSTURILE DE. RADIO ȘI TELE
VIZIUNE UNGARE - au transmis
. cilVintarea anțbasadbtjjluf’ român, un
program de muzica și poezie româ
nească, precum și un film documen
tar românesc. Au fost prezentate, de
asemenea, secvențe de la demonstra
ția oamenilor muncii din București.
Presa poloneză a consacrat ample
materiale sărbătorii naționale a po
porului român. La loc de frunte a fost
publicată telegrama de felicitare
adresată tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășului Ilie Verdeț
de conducătorii R.P. Polone.
într-un articol intitulat „Sărbă
toarea României frățești", ziarul
„TRYBUNA LUDU" relevă pe larg
semnificația istorică a actului de la
23 August, rezultatele remarcabile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român.
Sint evidențiate legăturile tradiționale
de prietenie dintre România și Polo
nia, îmbogățite și ridicate pe o treap
tă superioară in anii socialismului.
Cu prilejul sărbătorii sale națiorîale
— se arată in articol — transmitem
poporului frate român cele mai bune
urări de noi succese în opera de con
struire a socialismului. Alte ziare po
loneze publică, de asemenea, ample
articole consacrate evenimentului. în
care se relevă contribuția importantă
a României la războiul antihitlerist,
succesele poporului român in con
struirea socialismului.
Presa centrală din Grecia publică
numeroase articole și fotografii de
dicate zilei de 23 August. Ziarul
„AVGHI" a publicat un amplu arti
col. intitulat „Dezvoltarea României
de azi". însoțit de fotografia președin-

Vizita delegației Adunării
Naționale a Republicii Zambia
r

terim al Republicii Zambia în tara
noastră.
h
Marți după-amiază. Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, s-a lntîlnit cu delegația parlamentară
zambiană, condusă de Robinson
Mwaakwe Nabulyato, președintele
Adunării Naționale.
în cadrul convorbirii, care a avut
loc cu acest prilej, au fost abordate
probleme ale relațiilor bilaterale și
s-a efectuat un schimb de păreri cu
privire la unele probleme ale vieții
internaționale contemporane si ta le
gătură cu conlucrarea dintre cele
două țări pe arena mondială, ta in
teres reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii, independenței naționale și
securității in întreaga lume.
A luat parte Virgil Teodorescu,
vicepreședinte al M.A.N.. și Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului
afacerilor externe.
A participat D. B. Moombe. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Zambia ta tara noastră.

Președintele Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Giosan. a avut, marți,
o întrevedere cu delegația parlamen
tară zambiană, condusă de Robinson
Mwaakwe Nabulyato, președintele Adunării Naționale a Republicii Zam
bia.
în timpul întrevederii ap fost re
levate bunele relații statornicite în
tre România si Zambia, subliniindu-se
cu satisfacție evoluția lor ascenden
tă. ta spiritul înțelegerilor convenite_ cu ocazia întîlnirilor și convor
birilor la nivel înalt de Ia București
și Lusaka. S-a procedat la un
schimb de vederi cu privire la ac
tivitatea parlamentelor si parlamen
tarilor din cele două țări, reliefînd
contribuția lor Ia extinderea si di
versificarea colaborării și cooperării
bilaterale, la intensificarea conlucră
rii ta rezolvarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale ac
tuale. A fost exprimată dorința de
a se acționa și în viitor pentru în
tărirea raporturilor pe multiple pla
nuri dintre România și Zambia. în
folosul celor două țări și popoare,
al cauzei păcii Si înțelegerii între
națiuni.
La întrevedere au luat parte Vlrgil Teodorescu. vicepresedinte al
M.A.N., Constantin Teodorescu. depu
tat.
A participat, de asemenea. D. B.
Moombe. însărcinat cu afaceri ad-in-

★

în aceeași zî. Biroul Marii Adunări
Naționale a oferit un dineu în
onoarea oaspeților.
★

în cursul dimineții, parlamentarii
zambieni au fost oaspeții colectivu
lui de oameni ai muncii de la în
treprinderea bucureșteană „Tricodava".
(Agerpres)

Cronica

zilei
La întrevedere a luat parte Ion
Popescu, adjunct al ministrului minelor. petrolului și geologiei.
A fost de față Lucindo Almeida,
însărcinat cu afaceri a.i. al Ecuado
rului la București.

Tovarășul Virgll Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei, a primit,
marți dimineață, delegația ecuadoriană condusă de ministrul resurselor
naturale și energetice. Eduardo Or
tega Gomez, care efectuează o vizi
tă în tara noastră. în timpul convor
birilor au fost examinate posibilită
țile de cooperare dintre România și
Ecuador, ta special ta domeniile cer
cetării geologice, industriei de pe
trol. construcțiilor de instalații pe
troliere. precum si ta sectorul mi
nier.

★

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Ion Stănescu se eliberează din func
ția de ministru secretar de stat la
Ministerul Industriei Chimice și se
numește in funcția de șef al Depar
tamentului pentru construcții ta
străinătate, cu grad de minisțru.
■fr(Agerpres)
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Joc de verificare a echipei
reprezentative de fotbal
•

Vojvodina din Novi Sad. Jocul va
începe la ora 17 pe stadionul Steaua.
Din lotul echipei noastre fac parte,
printre alții '■ Cristian, Sameș, Ștefănescu. Bălăci. Iordănescu. Țicleanu,
Negrilă și Munteanu II.

în vederea viitoarelor meciuri in
ternaționale din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de fotbal,
selecționata tării noastre susține as
tăzi în Capitală un joc de verifica
re In compania echipei iugoslave

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
de 2—O în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Jocul va fi transmis in între
gime de posturile noastre de radio
cu începere de la ora 18.30 pe pro
gramul 1. Repriza a doua a parti
dei va putea fi urmărită și la tele
viziune.

• Selecționata de fotbal a Unga
riei a plecat la Valencia (Spania)
pentru a participa la un turneu in
ternațional. În primul joc. echipa
ungară va întilni formația Millionarios din Bogota, după care va juca
în compania echipei Valencia. Din
lotul Ungariei fac parte : Katzirz,
Garaba. Toth. Szanto. Nilasyi. Zombori. Kiss. Bodony. Kovacs. Raab.
Csapo, Torok. Kerekes și alții.

• Turneul de polo de la Bu
dapesta rezervat echipelor de juniori
a fost cîștigat de formația Dinamo
București care în ultimul ioc a în
vins cu scorul de 8—3 echipa Ujpest Dozsa Budapesta. Locul trei a
fost ocupat de selecționata orașului
Budapesta, iar pe ultimul loc s-a cla
sat formația vest-germanâ „Poseidin Koln.

• Astăzi, la Leipzig, în meci de
baraj, jocul retur, se intîlnesc echi
pele Lokomotive Leipzig si Politeh
nica Timișoara, in cadrul „Cupei cu
pelor". După cum se știe, prima
partidă, disputată săptămina trecută
la Timișoara, s-a încheiat cu scorul

r

GENTIILE DE PRESA

e scurt

I

LA GEORGETOWN. în Guyana,
se desfășoară lucrările celui de-al
IV-lea Congres bienal al partidu
lui de guvemămînt ..Congresul Na
țional aî Poporului" (C.N.P.). P.C.R.
este reprezentat la lucrările congre
sului de Marin Argint, ambasadorul
României în Guyana. Forbes Burn
ham, președintele executiv al
Guyanei, a făcut o analiză a si
tuației economice și politice interne
și a activității externe desfășurate
de C.N.P., și a reliefat sarcinile ce
revin partidului și poporului guyanez in perioada următoare.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE
LA DAMASC. În capitala siriană
s-a deschis cea de-a 28-a ediție a
Tîrgului international de la Da
masc. România participă cu un pa
vilion national in cadrul căruia este
prezentată ’ o gamă largă de pro
duse expuse de 26 întreprinderi de
comerț exterior. La deschiderea oficială a participat o delegație ro
mână condusă de Alexandru Mărgăritescu. ministru secretar de stat
la Ministerul Comerțului Exterior
si Cooperării Economice Internatio
nale. Cu prilejul vizitei delegației
române in Siria au avut loc con
vorbiri cu conducerile unor minis
tere siriene privind stadiul dezvol
tării cooperării economice si al
schimburilor comerciale si s-au con
venit măsuri pentru dezvoltarea lor
In continuare.

Tovarășului SAM NUJOMA

poporul nostru sub conducerea în
Președintele Organizației Poporului
țeleaptă a președintelui Nicolae
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
Ceaușesgu. personalitate de mare
LUANDA
prestigiu a vieții internaționale. Po
litica externă de pace și prietenie
La
cea
de-a
XV-a
aniversare
a
declanșării
luptei
armate
a
poporului
na
elaborată de președintele României —
mibian. sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest
s-â subliniat in același context — în
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub dominația regimului rasist și opresiv
trunește cea mai înaltă apreciere din
al Africii de Sud. în numele Partidului Comunist Român, al poporului român
partea tuturor forțelor progresiste din
si al meu personal, vă adresez dumneavoastră, militantilor și combatanților
lume, iar interesul constant manifes
telul Nicolae Ceaușescu. Sub titlul
S.W.A,P.O.. poporului namibian prieten cele mai calde felicitări și urări de
tat față de cauza realizării unei păci
„România : dezvoltare in toate dome
noi
succese în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate și cucerirea
juste și trainice în regiunea Orientu
niile construcției socialiste", ziarul
cit mai grabnică a independentei naționale.
„RIZOSPASTIS" se referă, de ase
lui Mijlociu se bucură de stima una
Desfășurînd de-a lungul secolelor o luptă plină de sacrificii pentru elibera
nimă a conducătorilor țărilor arabe,
menea, la politica externă a țării
rea sa națională si socială, poporul român a acordat de la început întregul
a popoarelor acestora.
noastre, subliniind că „România se
sprijin și a manifestat solidaritatea militantă cu lupta politică, diplomatică
POSTUL DE RADIO NAȚIONAL
declară în favoarea dezvoltării și lăr
și cu arma în mină dusă de poporul din Namibia, sub conducerea S.W.A.P.O.,
IORDANIAN a prezentat programe
girii relațiilor de bună vecinâțate cu
pentru câștigarea dreptului său imprescriptibil la o viață liberă și indepen
speciale dedicate României, sub ge
țările din Balcani. întărirea climatului
dentă.
nericul „România se prezintă", re
de încredere și colaborare in această
La cea de-a XV-a aniversare a Zilei Namibiei, este imperios necesar ca,
regiune, transformarea Balcanilor în
levînd succesele obținute de poporul
odată cu intensificarea luptei poporului namibian. să fie accelerate eforturile
tr-o zonă a păcii și colaborării intre . român in ultimii 16 ani. de cind la
tuturor forțelor democratice, antiimperialiste. ale opiniei publice internațio
popoare".
conducerea tării se află tovarășul
nale pentru a pune cit mai repede capăt dominației Africii de Sud și pen
în articolul publicat de ziarul
Nicolae Ceaușescu. TELEVIZIUNEA
tru a asigura accesul Namibiei la independentă națională.
„KATHIMERINI" se afirmă, printre
IORDANIANĂ a transmis pe canalul
în spiritul raporturilor trainice stabilite intre partidele și popoarele noas
altele : „Succesele înregistrate după
arab filmul documentar „Realitățile
tre. al înțelegerilor prilejuite de întîlnirile și convorbirile prietenești pe care
anul 1965, perioadă care a urmat celui
României contemporane". Presa a
le-am avut împreună, vă asigur că Partidul Comunist Român. România so
de-al IX-lea Congres al P.C.R., care a
inserat in coloanele ei ample artico
cialistă și poporul român vor acorda în continuare tot sprijinul luptei po
ales in fruntea partidului pe (Nicolae
le despre viata și activitatea poporu
porului namibian pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru înfăp
Ceaușescu, au dus la desfășurarea
lui român.
tuirea aspirațiilor sale de libertate, independentă și progres.
unei politici de anvergură". Un arti
RADIODIFUZIUNEA LIBERIANA
Adresindu-vă salutul meu de prietenie și solidaritate. îmi exprim con
col consacrat succeselor țării noastre
a transmis un program de 60 mi
vingerea fermă că lupta poporului namibian. sub conducerea S.W.A.P.O., va
a publicat și ziarul „TO VIMA".
nute dedicat Zilei naționale a Româ
cunoaște ta scurt timp izbinda deplină.
Prezentînd realizările poporului ro
niei. în cadrul programului au fost
mân în anii socialismului, ziarele
incluse impresii despre România
NICOLAE CEAUȘESCU
turcești „TERCUMAN" și „MILLIculese de membrii echipei liberiene
Secretar general al Partidului Comunist Român,
GAZETE" se opresc, de asemenea,
de radioteleviziune .care ne-a vizitat
Președintele Republicii Socialiste România
asupra evoluției pozitive -a relațiilor
țara in aprilie 1981, precum și selecromâno-turce. menționînd că. în ulti
țiuni din muzica românească, Cu
mii ani, acestea au continuat să se
același prilej. TELEVIZIUNEA LIdezvolte în toate domeniile de
BERIANA a dedicat României un
La 26 august, forțele democratice ma Namibiei, care șro'Țscrie în eactivitate, în spiritul documentelor
program special.
și progresiste de pretutindeni ani forturile depuse de P țele demo
semnate la cel mai înalt nivdl. Ziarul
TELEVIZIUNEA LIBIANA a pre
versează un moment de seamă din cratice. de opinia pțL-acă interna
„BARIS" publică un articol intitulat
zentat o emisiune specială dedicată
frămîntata istorie, a poporului na țională în vederea înfăptuirii cit
„Felicitări României prietene cu oca
sărbătorii naționale a României, in
mibian: împlinirea a 15 ani de la mai rapide a aspirațiilor de liber
zia sărbătorii sale naționale". în care
cadrul căreia ambasadorul extraordi
declanșarea luptei armate, sub con tate ale poporului namibian.
se scoate în evidență semnificația
nar și plenipotențiar al țării noas
ducerea Organizației Poporului din
In spiritul politicii sale consec
zilei de 23 August, relevîndu-se con
tre Ia ȚRIPOLI, Andrei Păcurar, a
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), vente de solidaritate cu popoarele
tribuția României la războiul anti
rostit o cuvintare. Emisiunea a mai
pentru
eliberarea
țării
de
sub
do

africane,
cu toate popoarele care
hitlerist, politica externă constructi
inclus o selecție de cîntece si dan
minația regimului rasist al R.S.A. luptă pentru afirmarea dreptului lor
vă a României, evoluția ascendentă a
suri populare românești.
în urma unei hotărîri a Adunării de a se dezvolta de sine stătător.
relațiilor bilaterale româno-turce și
RADIODIFUZIUNEA și TELEVI
Generale a O.N.U., această zi? este România socialistă a fost și este
contribuția deosebită a președintelui
ZIUNEA
DIN
ZIMBABWE
au
trans

marcată în fiecare an ca Ziua Na alături de poporul namibian, ■ acorNicolae Ceaușescu la extinderea
mis emisiuni speciale consacrate tă
mibiei și ea constituie un nou pri dindu-i un permanent sprijin poli
acestora. Același ziar evidențiază
rii
noastre,
relevînd
marile
succese
lej
pentru popoarele lumii de a-și tic, diplomatic, moral și material.
faptul că România se pronunță ferm
obținute
în
anii
socialismului.
Prin

reafirma solidaritatea cu cauza Țara noastră a fost primul stat care
pentru întreprinderea unor măsuri
cipalul
cotidian
din
Zimbabwe.
„THE
dreaptă a poporului namibian, cu a încheiat un document internațio
practice de dezarmare, in primul rînd
HERALD", a publicat un comentariu
lupta eroică a acestuia pentru îm nal cu S.W.A.P.O., ceea ce a re
de dezarmare nucleară.
intitulat
„România
socialistă,
născu

plinirea aspirației sale sacre de li
prezentat o însemnată contribuție la
Ziarul portughez de mare tiraj
tă
în
anii
războiului
—
azi
în
frun

bertate și independență națională.
recunoașterea acestei organizații ca
„PORTUGAL HOJE“ a publicat în
tea
luptei
pentru
pace".
După
ce
eNamibia, care este cel mai mare unic reprezentant al poporului na
ziua de 23 August un supliment de
vocă realizările României, articolul
teritoriu continental aflat încă sub mibian. România a fost, de aseme
12 pagini dedicat în exclusivitate
subliniază
că
„Zimbabwe,
care
a
în

ocupație
străină (suprafața — 824 292 nea, inițiatoare sau coautoare la
României, care relevă, între altele,
cheiat nu de mult o etapă îndelun
km p; populația — 1 milion de lo multiple rezoluții ale Națiunilor
dezvoltarea economică a tării noastre,
gată de luptă armată, are viu in me
cuitori) confirmă o dată mai mult, Unite în favoarea recunoașterii
inițiativele ei pentru asigurarea păcii
morie sprijinul politic, material și
prin spiritul de sacrificiu al patrio- drepturilor legitime ale poporu
și securității internaționale, dezvol
moral
acordat
de
România".
în
con
ților din mișcarea de eliberare, că lui namibian. Această poziție con
tarea relațiilor româno-portugheze.
tinuare
se
arată
că
„pe
plan
inter

nimeni și nimic nu poate opri mer
secventă i-a adus calde aprecieri
La Centrul cultural românesc din
național. România promovează pacea,
sul înainte al unui popor hotărît din partea conducerii S.W.A.P.O., a
STOCKHOLM a avut Ioc o adunare
prietenia,
cooperarea
si
lupta
să-și
cucerească
cu
orice
preț
li

patrioților namibieni, aprecieri re
festivă, organizată sub auspiciile Aso
neabătută pentru dezarmare. Nicolae
bertatea și independența. Deși ra afirmate și cu prilejul recentei vi
ciației de prietenie Suedia-România.
Ceaușescu.
președintele
Republicii
siștii sud-africani au concentrat pe . zite efectuate la București de o mi
Despre semnificațiile actului de la
Socialiste România, este cunoscut in
teritoriul namibian importante efec siune de informare a Comitetului
23 August 1944 au vorbit Ann-Mari
întreaga
lume
ca
un
promotor
de
tive. militare, dotate cu cele mai O.N.U. pentru Namibia.
Storck, președinta asociației, și Ilie
frunte
al
luptei
pentru
pace".
moderne arme, acestea nu au reușit
Solidaritatea dintre poporul ro
Dorobanțu, însărcinatul cu afaceri a.;,
Principalul cotidian singanorezde
_
să înăbușe lupta de eliberare națio mân și poporul namibian, dintre
al României la Stockholm. într-o
limbă engleză, „SUNDAY TIMES", a
nală care a luat o tot mai mare
Partidul
Comunist Român și
atmosferă însuflețită, participanții la
publicat
auuucuc
tuvdidșmui
,
,. ,pe , două pagini un.. grupajamploare. ,,/;
....
,, .S.W.A.P.O. și-a găsit de-a lungul
adunare nu
au duicant
adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele WSe^L1C^fe‘
Sub conducerea S.W.A.P.Q., pa- minor
cunuuui
anilor concludente
expresii cu ocapublicii Socialiste România, o tele--&U.Mriniâ’țjtaftha.
trioții namibieni au dăt și dau pu- zia'
„ întîlnirilor
......... pe care tovarășul
fo.țpgrafiq
președintelui
.
.Nicplae
gramă ta care se transmit felicitări
ternice lovituri ocupanților. Ei și-au Nicolae Ceaușescu le-a avut pe păCeaușescu a fost încadrată 'ăe ar
cordiale și urarea de noi succese în
consolidat pozițiile în diferite re mîntul african și la București ,țu
ticolul „Poporul român sărbătorește
opera de construcție economico-sogiuni ale țării, unde stat sprijiniți președintele acestei organizații, Sam
cea de-a XXXVII-a aniversare a
cială a tării noastre, de întărire a
cu căldură de populație. Succesele Nujoma, și care au prilejuit o pu
Zilei
naționale".
„Succese
cu
adevă

prieteniei dintre popoarele român și
obținute pe cîmpul de luptă au de ternică reafirmare a sprijinului arat istorice — se arată în articol —,
suedez.
terminat, cum era și firesc, crește cordat de țara noastră cauzei drep
au
fost
obținute
după
1965.
în
pe

în seria „Țările lumii", editată de
rea prestigiului internațional al te a Namibiei. Aceste sentimente
rioada ce a urmat Congresului al
Institutul de politică externă din
S.W.A.P.O., care a fost recunoscut calde de solidaritate sint exprimate
IX-lea al P.C.R., care a ales în frun
Stockholm, a apărut monografia
de O.N.U. ca unic reprezentant al și astăzi cu prilejul Zilei Namibiei,
tea partidului pe Nicolae Ceaușescu.
„România", realizată de Lars Ove
poporului namibian și este sprijinit poporul român reafirmîndu-și con
sub a cărui conducere înțeleaptă a
Ljungberg, care prezintă cititorilor
de numeroase state și organizații in
vingerea că nimic nu va putea îm
fost
elaborată
si
se
aplică
o
politi

suedezi’ geografia, istoria. cultura,
ternaționale. Ca o expresie a aces piedica
că
de
mare
deschidere
spre
lume,
înfăptuirea aspirațiilor de
dezvoltarea economico-socială și po
tei
ample
mișcări
de
solidaritate
cu
o strategie științifică, eșalonată pe
libertate ale poporului namibian și
litică a României.
lupta
sa
eroică,
la
3
septembrie
va
termen lung, politică originală,
TELEVIZIUNEA IRANIANA a
avea loc o sesiune specială a Adu că în curînd steagul libertății va
aureolată de cel mai adine patrio
prezentat o emisiune dedicată eve
nării Generale a O.N.U. ta proble- flutura și pe întinsul Namibiei.
tism.
pe
deplin
încununată
de
nimentului. Emisiunea a cuprins
succese",
cuvintul televizat al ambasadorului
român la Teheran. Nicolae Ștefan,
precum șl filmul docurpentar „Totul
pentru om", produs de Radioteleviziunea română. In cuvintul său, am
basadorul român a evidențiat sem
nificațiile actului de la 23 August
1944, realizările poporului român în
anii socialismului, principiile și
obiectivele politicii externe a țării
noastre. El a evocat acțiunile de coo
• Două coloane de blindate, sprijinite de aviație, au pătruns
Aniversarea centenarului nașterii
perare economică și de colaborare pe
lui George Enescu este marcată in
in
sudul
țării
•
Mesajul
președintelui
Angolei
adresat
secre

plan comercial dintre România și
continuare, pe diverse meridiane,
tarului general al O.N.U.
Iran în anii care au trecut de la
prin concerte omagiale, emisiuni ra
victoria revoluției islamice iraniene.
diofonice și articole de presă.
LUANDA 25 (Agerpres). — Minis
semenea. că președintele Angolei.
Ambasadorul țării noastre la DA
In cadrul Festivalului muzical in
terul Apărării Naționale al Angolei
Jose Eduardo dos Santos, a trimis
MASC, Grigore Comartin, a rostit o
ternațional de la Lucerna (Elveția), a
a dat publicității un comunicat —
secretarului general al O.N.U.. Kurt
cuvintare la posturile de radio și
avut
loc un spectacol festiv. Concer
difuzat de agenția Angop — în care
Waldheim, un mesaj în care se ateleviziune siriene. Cu aceeași oca
tul orchestrei simfonice a orașului
se
arată
că
unități
'militare
ale
re

trage
atenția
asupra
„situației
în
curs
zie. RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA
s-a deschis cu Rapsodia I de George
gimului minoritar de la Pretoria au
de înrăutățire de la frontiera sudică
SIRIANA au prezentat programe spe
Enescu. La concert și la festivitatea
întreprins
noi
acte
agresive
asupra
a
țării,
care
poate
degenera
intr-un
care a urmat a luat parte președin
. ciale consacrate țării noastre. Au fost
teritoriului angolez. Comunicatul pre
adevărat război cu consecințe impre
reliefate marile realizări obținute de
tele Confederației Elvețiene. Kurt
cizează că două coloane de blindate,
vizibile".
Furgler, care, în alocuțiunea rostită
sprijinite de aviație, au pătruns in
Șeful statului angolez adresează,
cu acest prilej, a subliniat semnifi
regiuni din sudul tării; forțele mili
totodată, secretarului general al
cația deosebită a ediției din acest an
tare angoleze poartă lupte cu agreO.N.U. cererea ca acesta să facă uz
a festivalului, desfășurată, după cum
ită după 15 septembrie, sub condulocalitățiscrii
străini
în
apropierea
s-a anunțat, sub semnul centenarului.
de toate prerogativele sale pentru a
:erea lui Gheorghios Rallis. pentru
lor Xangongo. la peste 100 kilometri
Președintele a relevat contribuția
a rezolva problemele curente pină
pune capăt actelor agresive ale re
și
Catede
frontiera
cu
Namibia,
artei la consolidarea „unor raporturi
la formarea ■ cabinetului de după
gimului rasist sud-african.
kilometri
quero,
situată
la
peste
150
de încredere și colaborare" intre țări.
alegeri.
in interiorul Angolei, se spune în co
Salutind prezența, pentru prima
JOHANNESBURG
(Agerpres).
—
municat.
DESEMNAREA PREMIERULUI
dată la festival, a reputatei orchestre
Agenția Reuter informează că la Pre
Aceste acte agresive — menționează
PORTUGHEZ. Președintele Portu
simfonice
a Filarmonicii „George
toria un purtător de cuvînt militar
documentul — au fost precedate de
galiei, Antonio Ramalho Eanes. i-a
Enescu" din București, președintele
numeroase
zboruri»
de
recunoaștere
sud-african
a
refuzat
să
comenteze
încredințat oficial, marți, primului
Fundației Festivalului internațional
ale avioanelor militare sud-africane.
comunicatul angolez, declarînd nu
ministru
demisionar,
Francisco
din Lucerna, Werner Buhlmânn, a
dintre care unele efectuate deasupra
Pinto Balsemao. sarcina formării
mai că „este cunoscut că se poartă
evocat „creația nepieritoare a lui
orașului Tchibemba, care a și fost
noului guvern al țării. într-o decla
George Enescu, expresie autentică a
permanent acțiuni împotriva Organi
bombardat, aflat la peste 300 kilo
rație făcută presei după întrevede
geniului poporului român".
zației Poporului din Africa de Sudmetri în interiorul teritoriului ango
rea avută cu șeful statului, premie
La spectacolul festiv a fost prezent
Vest
(S.W.A.P.O.),
chiar
dincolo
de
lez,
precum
și
in
zona
localităților
rul desemnat a anunțat că iși va _
ambasadorul țării noastre in Elveția,
frontieră, atunci cînd se consideră
Ngiva și Porto Alexandre.
începe imediat consultările in ve
Mircea
Malița.
necesar".
Agenția Angop informează, de aderea constituirii noii echipe gu
La
Beijing
s-a deschis o expoziție
vernamentale.
de fotografii dedicată vieții și acti
vității lui George Enescu. Despre
SONDA SPAȚIALA AMERICA
viața marelui muzician și contribuția
NA „VOYAGER 2", lansată in urmă
pe care acesta a adus-o la afirmarea
cu patru ani, a continuat să trans
pe plan universal a muzicii româ
mită imagini ale planetei Saturn,
care au adăugat noi semne de în
nești au vorbit. în cadrul ceremoniei
Arabe
•
Contacte
•
Sesiunea
Uniunii
Interparlamentare
trebare in legătură cu ceea Ce se
inaugurale, Yao Chong Ming, vice
diplomatice
știa pină in prezent despre acest
președinte al Comisiei pentru re
astru. Au fost transmise fotografii
lații culturale cu străinătatea, și
DAMASC. — în localitatea Bludan
convorbiri cu primul ministru al
ale unora dintre cei 17 sateliți ai
Israelului, Menahem Begin, bare a
din Siria s-a încheiat sesiunea Uniu
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Variatele manifestări care continuă să fie organizate in diferite țări ale
lumii in cinstea zilei de 23 August, marea sărbătoare națională a po
porului român, se desfășoară sub semnul stimei și prețuirii față de patria
noastră, față de personalitatea proeminentă a conducătorului partidului și
statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al admirației pentru realiză
rile României in cei 37 de ani de făurire a unei vieți noi. libere și inde
pendente, față de politica externă românească, orientată ferm in direcția
înțelegerii, colaborării și păcii internaționale.

avut loc și un forum consacrat tea
trului din țara noastră, în cadrul
căruia Radu Beligan și alți oameni
de teatru au înfățișat aspecte ale
mișcării artistice românești.

CONVORBIRI
LA
BEIJING.
Premierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze, Zhao Ziyang, l-a pri
mit, marți, pe fostul președinte al
Statelor Unite, Jimmy Carter, care
se află într-o vizită în China. După
cum relatează agenția China Nouă,
in cursul convorbirii care a avut
loc, părțile au evidențiat evoluția
favorabilă a raporturilor chino-americane în perioada care a tre
cut de la normalizarea relațiilor
diplomatice dintre cele două țări,
posibilitățile de dezvoltare a coo
perării economice și a schimburi
lor bilaterale.

CRIZA
GUVERNAMENTALA
DIN OLANDA S-A AGRAVAT ca
urmare a hotărîrii lui Andreas
Van Agt — anunțată într-o scri
soare adresată grupului parlamen
tar al partidului său — de a de
misiona din funcția de șef al gru
pului parlamentar creștin-democrat
și de a renunța la aceea de nego
ciator al partidului său în convor
birile avînd drept scop formarea
unui nou cabinet, transmite din
Haga agenția France Presse.

PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir
Sen, președintele R.P.D. Coreene,
l-a primit pe Isidoro Malmierca,
ministrul relațiilor externe al Cu
bei, care se află în vizită in capi
tala coreeană. A avut loc. cu acest
prilej, o convorbire prietenească —
informează agenția A.C.T.C.

GRECIA ÎN PREAJMA ALEGE
RILOR. Președintele Greciei, Con
stantin Karamanlis, și primul mi
nistru. Gheorghios Rallis. au conve
nit ca guvernul actual să continue
să-și asume prerogativele pină la
15 septembrie a.c., conform prevederilor Constituției elene, Șeful
statului elen și-a exprimat încrederea că viitoarele alegeri parla.
mentare prevăzute să se desfășoare
la 18 octombrie a.c. vor constitui
un nou moment în „salvgardarea
securității și progresului țării". în
cadrul unui schimb de scrisori date
publicității la Atena, cei doi oa
meni de stat au hotârît ca o nouă
echipă ministerială să fie constitu-

DIN
TEATRUL
NAȚIONAL
BUCUREȘTI a prezentat, în cadrul
Festivalului internațional de la Edinburgh (Marea Britanie). specta
colul „Fata din Andros" de Terentiu, in regia lui Grigore Gonța, re
prezentațiile desfășurîndu-se in
fața unor săli arhipline. Spectato
rii, cuceriți de talentul, vitalitatea
și puterea de expresie a interpreților, au ovaționat îndelung arta
interpreților. Cu același prilej a

Rasiștii sud-africani iși intensifică
actele agresive împotriva Angolei

CENTENARII NAȘTERII
IUI GEORGE ENESGU

ORIENTUL MIJLOCIU

«

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sclnteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII
40 360

f

