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Intr-o atmosfera sărbătoreasca, de puternică unitate a întregului popor
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(fa/ expresie hotărîri[ neclintite 

de a_ înfăptu[ exemplar politica 
partidului de înflorire șidezvolțare 

multilaterală a României socialiste
I

Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
împlinirea a 38 de ani de la re

voluția de eliberare socială si na
țională, antifascistă și ăntilmperia- 
listă a fost sărbătorită, luni, in Ca
pitală și in întreaga tară cu senti
mente de mindrie patriotică pen
tru marile victorii obținute intr-un 
răstimp scurt la scara istoriei, in 
condițiile in care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii de pe cuprinsul patriei, fără 
deosebire de naționalitate, întim- 
pină cu noi și mari succese Confe
rința Națională a partidului, acțio
nează cu fermitate și înalt devota
ment pentru înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, a o- 
rientărilor secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind îndepli
nirea in cele mai bune condiții a

prevederilor planului pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Gazda demonstrației oamenilor 
muncii din Capitală a fost, ca de 
fiecare dată. Piața Aviatorilor, 
împodobită, in această zi de august, 
de steaguri roșii și tricolore.

Portretul secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, încadrat de stemele par
tidului și țării, domină tribuna cen
trală. Pe frontonul aceleiași tribune 
poate fi citită urarea „Trăiască 23 
August — sărbătoarea națională a 
poporului român 1". De o parte și 
de alta a tribunei oficiale sint 
înscrise urările : „Trăiască Partidul 
Comunist Român in frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască pa
tria noastră liberă și independen
tă, Republica Socialistă România !“.

In fata tribunei centrale, sub 
stema țării, este scris : „Trăiască 
unitatea Întregului nostru popor in 
cadrul Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste 1“.. Pe una din la
turile acestei tribune se află o 
imensă hartă a României, intre 
contururile căreia sint aduse in 
memorie imagini de la marile ma
nifestări populare consacrate pă
cii ce au avut loc in țara noastră. 
Sub hartă sint Înscrise cele trei 
nume atit de scumpe nouă, tutu
ror : „Partidul — Ceaușescu- — 
România". Pe cealaltă parte a tri
bunei se' detașează un medalion 
reprezentind globul pămîntesc. în
soțit de cuvinte ce exprimă marile 
aspirații ale omenirii contempora
ne : „Dezarmare — Colaborare — 
Pace".

Ora 8... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al' 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, apare la tribuna oficială. 
In piață răsună însuflețite aplauze, 
puternice urale. Se aclamă neintre-' 
rupt pentru partid și secretarul său 
general, pentru România socialistă. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. 1", „Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu și poporul !".

împreună cu conducătorul parti
dului și statului nostru, în tribuna 
oficială se află tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu. Iosif Banc, Emil 
Bobu, Lina Clobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Ion Dincă, 
Ludovic Eazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu,
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL ERICH HONECKER ÎMPLINEȘTE 70 DE ANI
DECRET PREZIDENȚIAL

privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Erich Honecker, 

secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Pentru contribuția deosebită odusâ la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, la întărirea 
prieteniei dintre poporul român și poporul Republicii Democrate Germane, ia promovarea cauzei generale a 
socialismului, păcii și colaborării internaționale,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de oni.
Președ.nteie Republicii Socialiste România decretează :

Articol unic. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă, tovarășului Erlch 
Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

Președintele Consiliului de Stat

Dragă tovarășe Erich Honecker,

La cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de 
naștere vă adresez, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România șl al meu personal, cele mai 
calde felicitări.

Poporul și partidul nostru cunosc activitatea rodnică pe 
care o desfășurați in fruntea Partidului Socialist Unit din 
Germania consacrată intereselor și aspirațiilor poporului 
Republicii Democrate Germane, contribuția de seamă pe 
care o aduceți la realizările remarcabile obținute in edifi
carea noii societăți in patria dumneavoastră, la dezvol
tarea relațiilor cu țările socialiste și a colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire socială, la lupta pen
tru pace, democrație, independență națională și progres 
social, pentru socialism.

al Partidului Socialist Unit din Germania, ,
al Republicii Democrate Germane

BERLIN 7
Dăm o înaltă apreciere rolului activ pe care il aveți in 

întărirea prieteniei și dezvoltarea multilaterală a colabo
rării ncastre și ne exprimăm convingerea că, acționind 
pentru transpunerea consecventă in practică a hotăririlor 
și înțelegerilor pe care le-am adoptat împreună, relațiile 
politice, economice, tehnico-științifice și culturale, conlu
crarea in viața internațională dintre partidele și statele 
noastre se vor extinde și adinei continuu, in interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii și dezar
mării, colaborării și progresului in lume.

De ziua aniversării dumneavoastră jubiliare, vă adre
săm. din inimă, dragă tovarășe Honecker, urările noastre 
cele mai bune de viață îndelungată, multă putere de 
muncă și noi succese in înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al X-lea al Partidului Socialist Unit din Germania., 
pentru înflorirea patriei dumneavoastră socialiste și 
bunăstarea poporului Republicii Democrate Germane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar generai al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste României
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Moment din impresionanta evoluție in Piața Aviatorilor a celor peste 10 000 
de sportivi

GRANDIOASA COLOANĂ
Florile recunoștinței pentru conducătorii iubiți

In rinduri și coloone compacte, prin fața tribunei oficiale trec gărzile pa
triotice, scut al cuceririlor revoluționare, trup din trupul clasei muncitoare

A MUNCII EROICE,

In piața marii demonstrații trec formații de Cruce Roșie

Șlnonstrația oamenilor muncii am 
industrie a județului

de

a conștiinței socialiste, a faptei pentru
23 August 1982... Țarc întreagă și-a cinstit, cu vibrant entuziasm, 

mărețele victorii socialiste cucerite de-a lungul celor 33 de ani ai liber
tății sale.

23 August 1982... Peste 22 de milioane de oameni ai muncii - ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități - și-au exprimat, cu 
neabătută fermitate revoluționară, prin sutele și sutele de mii de de
monstranți, in Capitală și in numeroase localități ale patriei, încrederea ne
clintită, de nezdruncinat în nobilele idealuri ale Partidului Comunist Român, 
la a cărui înflăcărată chemare patriotică. în August 1944, întregul nostru 
popor, ca un singur om, s-a ridicat la luptă împotriva cotropitorului fas
cist. deschizînd larg porțile istoriei noi, socialiste, pe pămîntul României.

Țara întreagă — o singură și grandioasă coloană a conștiinței so
cialiste in acțiune - a îmbogățit istoria demnității și libertății patriei, prin 
exemplarele împliniri revoluționare de 
materia densă a timpului.

23 August 1982... Țara întreagă și-a 
an, eroice fapte de muncă, fierbintele , 
nestrămutate de a-și construi viitorul comunist in strînsă unitate în jurul 
partidului său comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu o,I poporului nostru, ale cărui ginduri și fapte 
întruchipează anotimpul cel mâi. fertii din întreaga istorie a României.

★
Mii și mii de panouri și pancarte purtate de oamenii muncii la de

monstrația din Capitală sau in celelalte orașe ale țării aveau înscrise 
rezultatele activității creatoare, succesele, recordurile entuziasmului și 
abnegației muncitorești. Aceste vești scumpe nouă tuturor, pe care le-au 
purtat cu mindrie autorii lor la demonstrațiile în cinstea celui de-al 38-lea 
moment aniversar al libertății noastre, sint expresia profundă și sintetică 
a solidarității conștiințelor țării, a încrederii în partid, a devotamentului 
cu care țara întreagă urmează cuvintul partidului, patrioticele in- 

. demnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Toate au împlinit un minunat

neobosită lucrare conștientă în

demonstrat, îndeplinind, an după 
patriotism, mîndria și hotărîrea

Portret de țară în August

IAȘI : Reprezentanți ai țărănimii iși prezintă roadele bogate ale muncii

La acest rodnic bilanț al Împlini
rilor socialiste și-au adus o contri
buție de seamă cetățile industriale 
ale Capitalei, cetăți ce fac faima in
dustriei socialiste românești. încă la 
prima oră a dimineții am avut pri
lejul să stăm de vorbă cu cîțiva 
muncitori de la uzina „23 August" 
și de Ia întreprinderea de mecanică 
fină, luptători in detașamentele înar
mate ale clasei muncitoare din Ca
pitală. „Priviți harta Bucureștiului
— ne spunea Nicolae Ferfeiea, tur
nător formator la uzina care poartă 
cu cinste numele marii sărbători din 
August 1944 — și veți descoperi că 
orașul este aidoma unui uriaș disc. 
Pe marginile lui gravitează impună
toarele platforme industriale, gîndi- 
te intr-un tot armonios, modelate și 
remodelate în întregime in ultimele 
aproape două decenii de ample des
chideri sociale, politice și economice 
ale țării. Printre aceste platforme ' 
este și cea a uzinei noastre, care 
și-a înscris numele pe panoul ma
rilor premiere industriale ale patriei. 
Aș aminti dintre aceste premiere 
numai locomotivele diesel electrice 
de 1 500 CP și cele diesel hidrauli
ce de 2 400 CP, adevărate uzine 
pe roți. Hotărirea noastră este să 
întărim neîncetat aceste poziții îna
intate ale independenței economice 
a României socialiste, să le apărăm
— dacă cineva ar atenta la cuceri
rile noastre revoluționare — cu toată 
ființa noastră. Luptătorii din gărzile 
patriotice sint scut al cuceririlor re
voluționare, trup din trupul clasei 
muncitoare. Așa cum au fost și 
înaintașii noștri în August 1944“.

în același spirit ne-a vorbit și 
maistrul Ghcorghe Savn, de la în
treprinderea de mecanică fină, evo- 
cînd cu mîndrie drumul muncitorilor 
de aici, care, în anii 1944—1945, fău
reau simple sape, iar acum produ-

sele lor sînt toate numai din dome- ■ 
niul electronicii și al opticii. „De 
multe ori l-am ascultat pe tovarășul 
nostru de muncă, forjorul Gheorghe 
Scurtu, povestind despre acele dra
matice începuturi — mărturisea 
acesta. Am retrăit împreună cu el 
momentele eroice ale bătăliei pe care 
și muncitorii întreprinderii noastre, 
alături de ostașii armatei române, au 
dus-o împotriva fasciștilor, la Oto
peni, in August 1944. Drumul de 
atunci și pină acum este un drum 
de glorii, de succese neîntrerupte în 
muncă, dar este, totodată, și un 
drum al propriei noastre transformări 
ca oameni, ca muncitori capabili sâ 
creeze și să stăpinească tehnica cea 
mai pretențioasă. Păzim cu strășni
cie tot ce am cucerit și tot ce vom 
mai cuceri, însuflețiți de tradițiile 
de dîrză luptă muncitorească pe ba
ricadele libertății noastre".

Mii și zeci de mii de oameni ai 
muncii din Capitală au trecut prin 
Piața Aviatorilor raportînd partidu
lui, secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că economia 
Bucureștiului a realizat anul acesta, 
pină în August 23, o producție-marfă 
suplimentară de peste 1,2 miliarde 
lei, că s-au realizat suplimentar, pen
tru economia națională și export, 1 000 
tone țevi de extracție, motoare elec
trice de 90 000 kW, produse ale indus
triei electronice în valoare de 40 de 
milioane lei, produse de mecanică 
fină și optică în valoare de 136 mi
lioane lei și altele, că acest întreg 
spor a fost realizat pe seama produc
tivității muncii, indicator depășit cu 
4 la sută.

înaintează în rinduri strînse. spre 
tribună, muncitorii marilor citadele 
muncitorești ale Capitalei, cu boga
te tradiții revoluționare, în acea at
mosferă pe care numai căldura ini
milor bătind la unison pentru înfăp
tuirea aceluiași ideal de luptă și

muncă o poate crea, electrizînd con
științele, dîndu-le adevărata măsură 
a forței, a capacității de creație, 
înaintează, in rinduri strînse, munci
torii „Vulcanului" și ai „Griviței 
roșii", cei ai „Aversei" și ai „Da
ciei", împreună cu muncitorii presti
gioaselor uzine noi, create in anii 
noștri, cum sint cele ale noilor plat
forme industriale de Ia Berceni — 
I.M.G.B. si noul „Vulcan", cele de 
la Pipera, de pe platforma Militari 
sau Măgurele, unde secretele mate
riei sint stăpînite cu competență și 
puse în slujba înaintării noastre și 
mai rapide spre comunism. înaintea
ză spre tribuna marii sărbători acești 
oameni minunați, care dau astăzi 21,3 
la sută din întreaga producție a țării 
în domeniul industriei construcției de 
mașini, 44,2 Ia sută din cea a indus
triei electrotehnice și electronice, 18,6 
la sută din producția industriei chi
mice, Cu nețărmurită bucurie .ei ră- 
■pqțtează partidului că v<>Uimul,.prOr 
ducției industriale bucureștene era,-da 
începutul actualului cincinal, de 56 
de ori mai mare decît in anul 1933 — 
anul de vîrf al dezvoltării capitaliste
— și de aproape 7 ori mai mare decît 
producția industrială a țării întregi la 
acea dată.

La rîndul lor, furnaliștii, pțela- 
rii și constructorii de mașini ai Reși- 
ței, mindri că industria cu vechi tra
diții a Caraș-Severinului este astăzi 
în întregime înnoită, modernizată, 
au raportat partidului că, in acest 
August biruitor, 1982, ei realizează 
întreaga producție industrială a a- 
nului 1965 in numai 90 de zile. „Cînd 
am venit la Reșița ca ucenic, cu două 
decenii in urmă — iși exprima gindul 
inginerul Antonică Dijmărescu, șeful 
oțelăriei — aici se produceau mai 
puțin de 500 000 tone de oțel. 
Astăzi dăm țării mai bine de 1 mi
lion de tone de oțel. Dar nu 
este 1 milion simplu, cum s-ar crede
— prin calitatea lui deosebită face 
cît 10 milioane; numai de la în
ceputul anului și pînă acum, noi 
am asimilat 8 noi mărci de otel aliat 
(este oțel pentru industria aeronautică 
și pentru cea nucleară), iar tovarășii 
noștri de întrecere, laminatorii, au 
asimilat 20 de sortotipodlmensiuni 
laminate. Acestea sînt florile cu care 
noi am ieșit la demonstrație, expri- 
mîndu-ne adînca recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. omul 
care, prin orientările sale înțelepte, 
prin sprijin permanent, ne-a ajutat 
să reconstruim din temelii absolut 
toate capacitățile de producție ale 
Reșiței de pină în 1965, făcînd din 
combinatul nostru unul dintre pilonii 
deosebit de importanți pentru înfăp
tuirea politicii de industrializare so
cialistă a întregii țări".

Aceleași ginduri. aceleași rapoarte 
pline de fapte muncitorești cuteză
toare purtau cu ei in inimă mun
citorii de pe noile platforme indus
triale ale Iașiului și ale Buzăului, ale 
Sloboziei și ale Constanței, ale Bi
horului sau Teleormanului, ale Ga- 
lațiului și ale Aradului.

Portret de țară nouă în August bi
ruitor, făurit cu dragostea, cu hotă
rîrea și avintul revoluționar al în
tregului popor, liber și stăpin pe 
destinele sale, mîndru de magistrale
le noi. comuniste pe care i le deschid 
în față hotăririle celui de-al XII- 
lea Congres al partidului și apropia
ta Conferință Națională, portret de 
(ară in August pe care l-au adus la 
măreața sărbătoare

Cu înaltă răspundere față 
față de destinele industriei

Calitate, eficiență — iată cuvinte 
înscrise pe mii și mii de panouri, 
descifrabile din nenumăratele grafice 
care concentrează, în procentele lor, 
incandescenta gindirii a milioane și 
milioane de minți iscoditoare. Astfel 
de panouri și grafice intilnisem, cu 
o zi înainte, și in halele întreprinderii 
„Electroargeș". Ele măsurau înalta 
tensiune a fantelor de muncă exem
plare, închinate marii sărbători. Pen
tru cei de la „Electroargeș". ca de 
altfel pentru toți oamenii muncii din 
România socialistă, calitate și efi
cientă au sensuri vizînd adinei resor
turi filozofice. Ne adresăm inovato
rului Liviu Vasile : „Calitate — ne 
spune el — înseamnă însăși rațiunea 
noastră de 'a exista. Măre parte din 
brodUȘele nrfâstre nu se fabricau în 
țară.' Le fabricăm acum noi. Dar 
nu este o simplă preluare de teh
nologie ” _____ ___
a trebuit să pătrundă cu înțelegerea 
pînă la cuprinderea întregului feno
men al înnoirii economiei românești. 
Vreau să spun că, fabricîrid echipa
mente electronice ce intră în dotarea 
aparaturii de telecomandă, omul în
treprinderii noastre s-a făurit pe sine 
însuși mai întîi ca muncitor construc
tor in electronică. Deci, .sînt, acești 
tovarăși ai mei, propriii lor construc-

nouă. fiecare muncitor

din august

fără
de patrir 
românește

tori, lucrare de mare răspundere, și 
finețe, și calitate",

în București au defilat in fruntea 
coloanei sectorului I muncitorii de 
la „Automatica". Și pe panourile 
purtate de ei, cuvintul calitate era 
trecut la loc de frunte, „Sub această 
emblemă — ne spune economistul 
Vladimir Bulfinschi, de la comparti
mentul import-export al întreprinde
rii — muncitorii și specialiștii „Auto
maticii" s-au gîndit să aducă la de
monstrație simbolul celui mai nou 
produs realizat de ei: „RIP". primul 
•exemplar din familia roboților indus
triali realizat de noi. Este traducerea 
în fapt a noțiunii de calitate, așa 
cum o înțelegem noi. Prezența noas
tră, an de an, la circa 15 tîrguri și 
expoziții internaționale a facilitat și 
un export intens al produselor noas
tre electronice. Unul dintre premiile 
recent obținute în străinătate este 
pentru un produs intitulat „pupitru 
minimod". „Originalitate și calitate" 
— precizează premiul. Două trăsături 
ale produselor noastre, pentru al 
căror triumf permanent luptă fiecare 
muncitor al întreprinderii. Pășim în 
coloana marii sărbători cu conștiința 
Înaltelor răspunderi pe care ni le 
asumăm". înalte răspunderi despre 
care la acest bilanț vorbesc și

Roadele noii revoluții agrare
Aici, in Piața Aviatorilor din Ca

pitală au purtat snopi cu spice și 
coșuri cu roadele livezilor și viilor 
cooperatorii, mecanizatorii și specia
liștii ogoarelor din cel mai tînăr 
sector 
gricol 
care o 
ducția 
7 luni . ___
de 110 la sută. „Ă fost un an bun. 
un an în care am lucrat mai bine 
ca oricînd — spune Dumitru Tătaru, 
președintele C.A.P, Tunari — produc
ția medie la grîu a sectorului a fost 
aproape de 4 mii kilograme la hec
tar. Ceea Ce dovedește cu priso
sință că agricultura noastră deține 
mari posibilități de noi recorduri". 
„Noua revoluție în agricultură pe 
care trebuie să o înfăptuim — in
tervine tovarășul Iui de coloană. Va- 
sile Constantin, președintele C.A.P. 
Otopeni — se măsoară nu cu recol
tele de acum, ci cu cele viitoare, cum 
am înțeles eu din cuvintul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. Noi am realizat peste 6 mii 
de kilograme grîu la hectar, iar tova
rășii noștri din Tunari peste 5 mii. 
Asta ne ridică noi răspunderi, re
cordurile trebuie să devină regulă și 
cer alte recorduri. Sîntem hOtărîți ca 
la anu să defilăm cu rezultate și 
mai bune, respectînd Cu strictețe 
muncitorească disciplina muncii pe 
ogor".

Raportează țăranii cu fața ca griul, 
aurie de sărutul soarelui.

al Bucureștiului, sectorul a- 
Ilfov. Pe uriașa pancartă pe 
înconjurau ei anunțau că pro- 
globală agricolă pe ultimele 
a fost îndeplinită în proporție

Pe bulevardul principal al Slobo
ziei bărăgănene pășeau la de
monstrație sute și mii de țărani, meș-

terii ogoarelor lucrate acum cu pri
ceperea celor cărora știința agrico
lă le-a dat posibilitatea obținerii ma
rilor recolte. Bărăganul, el însuși 
și-a descoperit alte puteri germina
tive prin construirea marilor siste
me de irigație, care au scos de sub" 
apăsarea secetei 135 000 de hecL 
pămint. Pășeau țăranii pe bjilev. , 
dul pe care, in August 1944, mm. 
citorii și ostașii înfruntaseră cu foc 
năpraznic năvălitorii hitleriști. Sim
bolică și emoționantă coincidență 
aici, la Slobozia cea nou întemeia
tă, modernă, în ultimul deceniu 
și jumătate. Despre acele momente 
eroice ne-a vorbit și tovarășul 
Ghcorghe Ghiță, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. Mun- 
teni-Buzău, socotind că jertfele de . 
atunci stau la temelia înfloritoarei 
agriculturi socialiste de astăzi. „Am 
realizat o recoltă de grîu cum nu au 
mai cunoscut vreodată meleagurile 
ialomițene — spunea el bucuros. 
Sintem insă hotăriți să depășim și a- 
ceste rezultate, așa cum ne-a cerut 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Alia
tul nostru in viitoarele victorii este 
știința agricolă, ale cărei cuceriri sint 
hrana de fiecare clipă a țăranului. 
De fapt, el trebuie să devină un 
muncitor specific, de înaltă califica
re, în agricultură. Acestea sînt pri
mele semne și primele certitudini ale 
noii revoluții agrare. Exigențele ei 
ne mobilizează, ne dau 
stă in putința noăstră 
tot mai multă piine".

siguranța că 
să dăm țării

ne-au vorbitTot despre exigențe 
și oamenii de știință și cultură pre
zent! la marea sărbătoare, argumen- 
tînd elocvent cum s-au dezvoltat

Știința, învățămîntul, cultura 
în orizonturile socialismului

în coloanele demonstranților, îm
preună cu muncitorii și țăranii au 
trecut și zeci de mii de intelectuali
— ingineri, medici, profesori, crea
tori de frumos — oameni a căror 
muncă de-abia in anii socialismului 
a fost pusă cu adevărat în dreptu
rile ăi, fiind onorată și prețuită. A- 
cești 38 de ani de revoluție socia
listă iși au. în domeniile științei și 
culturii, prestigioase împliniri, măreț 
încununate de largile deschideri șl 
avînturi și pe acest tărim, incepînd 
cu perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Au trecut prin Piața Aviatorilor 
cei care în amfiteatre, în laboratoa
re, in halele marilor uzine său de 
la înălțimea catedrelor în școli și-au 
luat răspunderea educării și formă
rii tinerelor generații ale „Epocii 
Ceausescu", epoca adîncilor pătrun
deri în domeniile științei și cultu
rii, allați principali ai progresului, 
ai viitorului,

„învățămint, cercetare, producție"
— iată triada-emblemă a dinamicu
lui urcuș spre progres și civilizație 
cară a racordat activitatea științi-.

fică la cerințele economiei patriei, 
accelerîndu-i ritmurile de înaintare, 
comprimînd timpul, innobilindu-i 
conținutul cu realizări de certă ori
ginalitate și cutezanță. Un minunat 
model in acest sens este activitatea 
prodigioasă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de renume mondial, a cărei 
contribuție covîrșitoare în domeniul 
științei românești, al valorificării în 
producție a rezultatelor ei, poartă 
strălucirea fundamentalelor împli
niri proprii societății noastre. „A- 
flat sub îndrumarea directă a 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, ICECHIM 
este un institut-etalon al cerce
tării științifice românești — ne 
spunea cercetătoarea Maria Zahares- 
cu, secretar adjunct cu problemele or
ganizatorice al comitetului de partid 
al institutului. Dintre realizările noas
tre mai importante, pe primele 7 
luni ale anului, menționez încheierea 
cercetărilor la diferite faze la un 
număr de 19 teme față de 12 teme
(Continuare în pag. a IlI-a)
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prevăzute in plan ; realizarea unui 
număr de 25 de produse in valoare 
de peste 100 milioane lei, in vede
rea eliminării importurilor. Printre 
realizările mai deosebite amintesc 
instalația de latex polibutadienic de 
la Combinatul chimic Borzești, care 
a fost pusă in funcțiune la începutul 
acestui an. Valoarea producției obți
nute este de 28 milioane lei și con
duce Ia reducerea importului cu cir- 

,-ca 2 milioane de dolari."
Oamenii de știință știu că prin 

munca lor pot grăbi apropierea vii
torului, că prin cercetările și desco
peririle lor pot conferi inteligenței 
tehnice și științifice calitatea de re
sursă materială inepuizabilă. La 
CIuj-Napoca, in tribuna oficială, in 
timp ce zecile de mii de oameni ai 
muncii raportau succesele lor in pro
ducție, atașamentul lor fierbinte față 

' de politica internă și externă a 
partidului, profesorul universitar 
Ioan Puia, rectorul Institutului agro
nomic „Dr. Petru Groza", ne-a vor- 

,bit, in date concrete, despre lupta 
cu timpul : „Rezultatele noastre pe 
linia împletirii invățămintului cu 
cercetarea și producția se regăsesc

în producțiile sporite de furaje pe 
zeci de mii de hectare, in noile teh
nologii pentru readucerea în cultură 
a haldelor de minereuri feroase de 
la Căpuș, in noile tehnologii de cul
tură în pantă a cartofului și așa mai 
departe. Socotim însă că mai avem 
mult de lucru, că posibilitățile crea
te pentru munca noastră de către 
partid, de către indicațiile și orien
tările secretarului general al parti
dului nu sint fructificate la întreaga 
lor măsură. Ne aplecăm cu și mai 
mare energie asupra tainelor vieții 
vegetale și animale convinși fiind 
că teritoriul investigației noastre 
este nelimitat." „Priviți cu cită 
mindrie și bucurie raportează mii
le de oameni ai muncii de pe 
acest meleag împlinirile in acti
vitatea lor. — a intervenit în dis
cuție profesorul universitar Palîfalvî 
Atila, rector al Institutului politehnic 
din Cluj-Napoca. în bucuria lor este 
și bucuria noastră, a colectivului de 
cadre didactice și studenți care și-a 
adus o modestă contribuție la aceste 
realizări mai ales în întreprinderile 
constructoare de mașini".

în asemenea contribuții se regă
sesc toți oamenii țării, în epoca cea 
mai rodnică din istoria ei.

teazului conducător al României I 
Ce-a făurit a țării inălțare / Tovară
șului Nicolae Ceaușescu, / Căldura 
dragostei nepieritoare / îi dăruiesc 
din inimă copiii. / De 17 ani, lumina 
zării I Adună măreție-n tricolor". Și 
gindurile curate, recunoștința pentru 
copilăria fericită sint exprimate cu 
aceeași luminoasă dragoste : „Tova
rășei Elena Ceaușescu, / Cu inima 
fierbinte-i mulțumim. / Cu dragoste 
și-ncredere de mamă / Ne-nvață 
România s-o slujim".

Un grup masiv de stegari, înca- 
drind portretul președintelui țării, 
deschide coloana miilor de tineri re
prezentanți ai sportivilor bucureș- 
teni. Sint drapelele „Daciadei", com
petiția națională a milioanelor de ti
neri de pe toată suprafața României, 
originală in concepție și larg ge
neroasă in țeluri, născută din Iniția
tiva și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceanșescu, secretarul general al 
partidului nostru.

Cifrele vorbesc despre faptele de 
prestigiu înregistrate de sportul ro

mânesc în anii libertății noastre so
ciale și naționale. Și aici compara
țiile sint elocvente : 18 medalii la 
Jocurile Olimpice, campionatele mon
diale și europene, pină in 1944, și 
1 051, după 23 August, dintre care 
806 in perioada cea mai fertilă a is
toriei României, 1965—1982 !

Sub semnul de aur al acestor re
zultate de onoare, izvorite din reali
zările epocale in dezvoltarea gene
rală a țării, defilează plini de min
drie patriotică reprezentanții tuturor 
cluburilor șl asociațiilor sportive din 
Capitală.

în mijlocul coloanei sportive apare 
un mare glob pămintesc ; desfăcin- 
du-se, asemenea unui boboc, el dă 
la iveală un copil, in timp ce miile 
de sportivi scandează „Pămintul este 
al oamenilor", „Oamenii vor pace", 
expresie a simțămintelor celor mai 
pure ale tineretului nostru sportiv, 
care, la unison cu întregul popor 
român, militează pentru pace, con
vinși că noi izbinzi vor fi înscrise 
in cartea țării dacă acționează

„EPOCA CEAUȘESCU"-anii demnității 
noastre, ai mărețelor împliniri

Strins uniți în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului general 

al partidului

33 August 1982. O zi care s-a săpat 
in inima și conștiința fiecăruia din
tre noi prin fundamentalele respon
sabilități care-ți spun răspicat că ești 
participant direct și conștient la fău
rirea unei operb constructive menite 
să rămînă pentru totdeauna in ana
lele de aur ale'țărft;. :

Au trecut prin Piața Aviatorilor 
constructorii podului Grant, con
structorii marilor cartiere, care au 
transformat, practic, Capitala intr-un 
oraș fără periferii — numai în ulti
mii 17 ani peste un milion de bucu- 
reșteni (jumătate din populația Ca
pitalei) s-au mutat in case noi ; trec 
constructorii metroului bucureștean 
și cei care au in grijă exploatarea 
liniilor subterane aflate in funcțiune. 
„Metroul este o construcție demnă 
de această epocă istorică încărcată 
de roade — măturisea mecanicul 
instructor Mihai Țibuieac. Am fost 
în preajma tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la inaugurare, am condus 
primul tren și i-am citit în priviri 
mindria față de măiestria construc
torilor, dar și exigența cu care a ju
decat munca desfășurată, dorind-o și 
mai bună. Indicațiile sale, bogate în 
sugestii tehnice și științifice, date cu 
acel prilej au fost stimulatoare pen
tru desăvirșirea acestui obiectiv de 
primă importanță. Aș fi fericit să 
conduc, nu peste mult timp, trenul

pe cel de-al III-lea și al IV-lea tron
son, insoțindu-1 pe președintele țării 
prin marile palate subterane ale me
troului. Ele sint mindria timpului 
nostru puternic luminat de cuceriri 
socialiste fără precedent." Acest sen- 
fiinenț, copleșitor prin semnificațiile 
Ijiî. hi-I împărtășea cu emoție -și 
tehnicianul Ioan Negrea, de la în
treprinderea de mecanică fină, in 
timp ce înaintam spre tribuna ofi
cială din Piața Aviatorilor. „Ați 
văzut mlădițele fragede ale neamu
lui nostru, copiii aceia minunați care 
iși vor manifesta bucuria, in înche
ierea demonstrației, pentru viața fe
ricită pe care partidul le-a con
struit-o cu temeinicie in toți acești 
ani de izbinzi socialiste. Simt față de 
ei aceeași responsabilitate ca față de 
familia mea. Nu-mi socotesc res
ponsabilitatea de părinte încheiată 
odată cu realizarea profesională și 
umană a fiilor mei, fiindcă această 
responsabilitate se răsfringe și asu
pra tuturor generațiilor care ne ur
mează. Anii de după Congresul al 
IX-lea sint anii noștri buni, cei mai 
fertili — un adevăr cu care țara se 
mindrește. Ei sint moștenirea cea 
mai scumpă pentru mlădițele care, 
trecind prin fața tribunelor, vor da 
glas cîntecului „Partidul, Ceaușescu, 
România", prin care

Peste tălăzuîrile mulțimii de de
monstranți din Piața Aviatorilor, ale 
celei care manifesta la Galați 
sau la Timișoara, la Arad sau la 
Oradea s-au ridicat, rostite puternic, 
lozincile limpezi cum este cristalul 
exprimînd unitatea de nezdruncinat 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, al tuturor oamenilor 
muncit, fără deosebire de naționali
tate. „Sintem o mare familie, strins 
unită, muncind și trăind in frăție, 
hotărindu-ne singuri destinul — ne 
spunea in ajunul lui August 23 
maistrul Vata Karoly, din Miercu- 
rea-Ciuc. Nici o forță din lume nu 
va putea clinti această unitate, pen
tru că ea este rostuită in focul con
strucției celei mai drepte și mai 
umane societăți". „Priviți numai 
municipiul nostru, Miercurea-Ciuc 
— ne îndemna și muncitorul Jano 
Karoly, de la întreprinderea de trac
toare. Pur și simplu s-a născut a doua 
oară, este creația socialismului, ca și

viata noastră fericită. Pe cele două 
platforme industriale ale municipiului 
au fost înălțate 12 mari între
prinderi, noi ansambluri de locuin
țe, cu aproape 10 mii de apar
tamente, licee industriale, școli, cre- 
șe și cămine, facultatea de subingi- 
neri, un patinoar acoperit, un frumos 
complex hotelier, așezăminte bine 
dotate pentru îngrijirea sănătății. Ih 
momentul de față se realizează cu 
succes noua zonă centrală a orașului, 
care va cuprinde aproape 5 000 de 
noi apartamente și importante edi
ficii social-culturale. Proporțional cu 
mărimea lor, aceeași este situația In 
toate localitățile județului. Peste tot 
sint larg deschise porțile școlilor in 
limba română și in limbile naționali
tăților conlocuitoare, peste tot sint 
asigurate pentru om acele condiții 
care să-i permită să trăiască despo
vărat de grija zilei de miine, cetă
țean al României, liber și demn, 
al unei țări care arată că este

Prin vocația de pace și colaborare — 
o nouă Românie în conștiința lumii

Tineretul — primăvara țării 
— omagiază partidul

Nu peste multe momente de la a- 
ceste frumoase gînduri, un sunet ds 
trompetă prelung și, totodată, tumul
tuos, solemn și proaspăt ca o dimi
neață însorită va anunța intrarea in 
piața dintre tribune a pionierilor și 
șoimilor patriei. „Noi pionierii, șoi
mii, toți copiii / Sub cer de August 
însorit / Venim lumina dragostei să 
v-o rostim / La marea sărbătoare-a 
României" — răsună vocile cristaline, 
în fața tribunelor se desfășoară scene 
emoționante, adevărate secvențe din 
viața și preocupările tinerelor mlădi- 
țe'ale patriei. Salopetele albastre, 
purtind cravate roșii cu tricolor, în
fățișează scene emoționante din 
freamătul muncii creatoare. „Destoi
nici fii ai clasei muncitoare, / Ni-e 
școala treaptă către viitor". Mindria 
de a aparține unui popor care a 
străbătut cu vitejie milenii spre îm
plinirea inaltelor năzuințe de azi 
este redată prin emoționante hri
soave purtate de pionieri : Burebis- 
ta și Decebal, Mihai și Ștefan, Pro
clamația de la Islaz și Unirea Prin
cipatelor, Independența și Marea 
Unire din 1918, nașterea „Stejarului 
de la Scorniceșt.i" și întemeierea 
partidului, 23 August 1944 și Congre
sul al IX-lea, Congresul al XII-lea 
și zilele noastre.

Copilărie — viitor — pace. Noțiuni 
ce se întrepătrund, dorință care nu 
poate să nu fie realizată. Un cerc uriaș 
din trupuri tinere, intruchipinji globul 
pămintesc, brăzdat de meridiane se
nine. Aceasta este dorința supremă, 
țelul nobil pentru care, luptind cu 
dirzenie, țara noastră, președintele 
ei au devenit simbol în lume. Din 
globurile pămintești purtate de copii 
iși iau zborul către senin sute și sute 
de porumbei. „Pămînt al păcii și-al 
prieteniei / Ne este țara, leagăn 
neumbrit I Se-nalță porumbeii bucu
riei / Și soarele surîde fericit"... „Co
pii ai lumii, cu aceleași doruri / Să 
spunem NU! războiului barbar" 1

Momente in care o țară-ntreagă 
trăiește prin copiii ei. Și bucuriile 
împlinirii și preocupările pentru vii
tor și răspunderile prezentului. Mo
mente în care o țară-ntreagă iși ex
primă, prin copiii ei, recunoștința și 
dragostea nețărmurită pentru făura
rul destinului de azi și de miine al 
acestei țări, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru marele conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe 
fondul unor uriașe steaguri, tricolo
rul patriei și steagul roșu al partidu
lui, chipul iubitului conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, este 
aureolat de laurii dragostei. „Vi

„Ceaușescu — Pace" — lozinca 
aceasta de nenumărate ori rostită din 
tumultul marii demonstrații in di
mineața marii sărbători a celor 38 
de ani ai libertății noastre amintea 
că, in concertul popoarelor, Româ
nia, prin glasul prestigios al pre
ședintelui ei, iși spune un cuvint 
stimat și prețuit, chemînd la rațiune 
in relațiile dintre state, la promo
varea echității economice și politice, 
la apărarea păcii lumii. îl recunoaș
tem in coloanele de manifestanți pe 
muncitorul Bănuț Ancuța — sculer- 
matrițer la I.M.G.B., care împreună 
cu tovarășii săi de muncă raportau, 
cu prilejul marii noastre sărbători 
naționale, îndeplinirea planului la ex
port cu 105,1 la sută. „în această zi 
măreață sărbătorim încheierea, la 23 
August .1944, a unei dramatice istorii, 
și declanșarea, prin lupta întregului 
popor condus de partid, a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. Am plă
tit un tribut greu războiului, știm ce 
este războiul, lipsa de libertate. De 
aceea muncim pentru pace, ne-am 
ridicat, la glasul viguros al președin
telui țării, zicind un NU hotărît înar
mărilor".

Prestigiul țării noastre este con
struit cu clarviziune, cu adincă și 
nețărmurită înțelepciune de președin
tele țârii, care a ctitorit o puternică 
Românie socialistă, armonioasă și 
judicios clădită în complexa ei al
cătuire economică, politică și socială.

„Sintem stăpinii uzinei noastre, noi 
hotărim, noi concepem și realizăm 
utilajele petroliere de mare comple
xitate care călătoresc astăzi in toată 
lumea datorită performanțelor lor 
calitative superioare — ne spunea 
inginerul Titus Georgescu, de la în

treprinderea „1 Mai" din Ploiești. A- 
cestea sint mesajele noastre de pace 
și prietenie, de colaborare reciproc 
avantajoasă. Nu de bombe și rachete 
are nevoie lumea — cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu — ci de 
pace, piine și libertate. Glasul pre
ședintelui țării este glasul intregului 
nostru popor, angajat cu toată ființa 
sa in construcția bunăstării și civi
lizației".

+
Discutind cu minerii din Baia 

Mare, cu oțelarii Hunedoarei, cu na- 
valiștii Constanței, cu petroliștii Te
leormanului, cu electroniștli de Ia 
Pipera, cu constructorii mărețului o- 
biectiv Canalul Dunăre—Marea Nea
gră. cu constructorii uriașei termo
centrale de la Anina, cu minerii Văii 
Jiului sau cu metalurgiștii gălățeni 
despre realizările lor. despre gindu
rile lor de implinire simți pu
ternic profunda lor iubire de pa
trie, un patriotism al faptelor, al 
voinței de a învinge orice greutăți, 
încrezători in propria lor putere de 
creație. Raportul lor muncitoresc la 
marea sărbătoare este un raport al 
încrederii neclintite in partid, în in
dicațiile și orientările prețioase, mo
bilizatoare ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Demonstrația milioanelor 
de oameni ai muncii in această zi 
sărbătorească a fost demonstrația 
hotăririi lor că tot ce s-a Înfăptuit 
trebuie continuat cu nestrămutată 
energie, că acesta este drumul spre 
viitorul luminos al patriei socialiste.

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii"
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMĂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a victoriei revoluției de eli

berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România, țin să vă adresez, in numele Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Demo
crate Coreene și al poporului coreean, precum și in numele meu 
personal cele mai calde felicitări, precum și salutări cordiale tovă
rășești dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
frate român.

După victoria revoluției, prin lupta plină de sacrificii a comu
niștilor și patrioților români, poporul țării dumneavoastră a deschis 
o nouă eră de edificare a unei vieți noi și de progres național pe 
pămintul României, in trecut rămasă în urmă.

Poporul coreean se bucură din toată inima de importantele suc
cese pe care poporul român, atașat independenței, le obține sub 
conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoas
tră, în lupta sa pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și își exprimă ferma sa solidaritate cu eforturile pe care 
le depuneți pentru păce și securitate în Europa și in lume.

Poporul coreean și poporul român au stabilite între ele legături 
trainice de prietenie în lupta comună pentru victoria cauzei păcii 
și socialismului.

Sint convins că relațiile de prietenie și de colaborare intre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor lărgi în continuare și 
se vor dezvolta în viitor în spiritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul întîlnirii de mare importanță cu dumneavoastră la Phenian 
în aprilie anul acesta și al Declarației comune publicate cu această 
ocazie.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura sincer dumneavoastră, pre
cum și poporului dumneavoastră succese în opera de înfăptuire a 
hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI 
Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, cea de-a 38-a 

aniversare a eliberării țării, în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial și 
Guvernului, al poporului ungar și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din. România salutări 
tovărășești și sincere urări de bine.

Poporul ungar cunoaște bine și dă o înaltă apreciere rezultatelor 
pe care oamenii muncii din România socialistă le-au obținut de la 
eliberare, prin munca lor harnică, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în edificarea societății socialiste.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea ungaro-română, care 
se bazează pe principiile marxism-leninlsmului, internaționalismului 
și ale bunei vecinătăți, servesc interesele popoarelor, noastre.

Năzuința sinceră a partidului și guvernului nostru este ca rela
țiile noastre să se întărească și să se dezvolte în toate domeniile, în 
interesul comun al țărilor și popoarelor noastre, al socialismului și 
păcii.

De ziua națională vă dorim dumneavoastră și Întregului popor 
noi succese în edificarea societății socialiste dezvoltate, pentru în
florirea patriei.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
PAL LOSONCZI

Președintele ■ Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

(SYâRGX lâzâr
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE GIOSAN 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
. BUCUREȘTI 

Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, in numele poporului vietnamez, al Partidului 
Comunist din Vietnam, Adunării Naționale, Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Vietnam, precum și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoas
tră, poporului român, Partidului Comunist Român. Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România cela mai călduroase felicitări.*

în cursul celor 38 ani ce au trecut, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a făcut in țara sa nenumărate 
schimbări profunde. De la o țară cu o agricultură înapoiată, o in
dustrie slab dezvoltată, distruse de războiul fasciștilor, România a 
devenit astăzi o țară socialistă cu o industrie modernă, o agricul
tură dezvoltată, o cultură și știință avansate, iar nivelul de trai al 
poporului crește tot mai mult.

Poporul vietnamez se bucură foarte mult de marile realizări obți
nute de poporul frate român.

Cu acest prilej, poporul vietnamez dorește sincer ca poporul 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină în continuare noi și tot mai 
mari succese în realizarea sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, in vederea impulsionării 
operei de edificare a societății socialiste multilateral'dezvoltate in 
frumoasa sa țară.

Fie ca prietenia și cooperarea dintre partidele și cele două state 
— Vietnam și România — să se întărească și . să se dezvolte în 
continuare, în interesul popoarelor țărilor noastre, al socialismului 
și păcii în întreaga lume.

Hanoi, 22 august 1982.
LE DUAN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH -
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam 
NGUYEN HUU THO

Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Cu prilejui sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
în numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării Populare, ai 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania, 
precum și in numele nostru personal, adresăm poporului rumân 
salutări și cele mai bune urări in activitatea pentru dezvoltarea și 
prosperitatea țării.

Dorim ca relațiile de prietenie dintre poporul albanez și poporul 
român să se dezvolte continuu.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

îmi este deosebit de plăcut să transmit Excelenței Voastre, in 
humele meu și al poporului egiptean, cele mai sincere și cordiale 
felicitări cu ocazia zilei dumneavoastră naționale.

Șint profund convins că relațiile de prietenie și de colaborare 
pozitivă intre cele două țări ale noastre vor cunoaște in continuare 
o dezvoltare crescîndă spre binele lor comun, precum și al cauzei 
păcii și securității internaționale.

Primiți cele mai sincere salutări și cele mai bune urări pentru 
sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, precum și pentru 
progresul continuu și măreția poporului dumneavoastră prieten.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Ne face plăcere să vă transmitem dumneavoastră și poporului 
român prieten, in numele Irakului și al nostru personal, cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, cele mai sin
cere felicitări și cele mai bune urări, dorindu-vă sănătate și fericire, 
iar poporului dumneavoastră prieten, progres și prosperitate.

Cu acest prilej, dorim să vă confirmăm convingerea noastră 
fermă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare, in 
scopul realizării avantajelor și intereselor noastre comune.

Recenta dumneavoastră vizită in țara noastră și convorbirile 
încununate de succes care au avut loc intre noi reprezintă un pas 
important pe calea întăririi relațiilor dintre țările noastre, spre 
binele și fericirea celor două popoare, în direcția realizării bună
stării și păcii pentru toate popoarele, în interesul progresului în
tregii umanități.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general 

al Comandamentului regional 
al Partidului Baas Arab Socialist, 

Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 

transmit cele mai bune salutări și urări pentru un viitor fericit și 
plin de succese al poporului român și pentru prosperitatea dum
neavoastră.

Impresiile și experiența dobîndite anul trecut cu ocazia vizitei 
mele în frumoasa dumneavoastră țară și în timpul convorbirilor cu 
dumneavoastră îmi întăresc convingerea că .-elațiile dintre Repu
blica Federală Germania și Republica Socialistă România se vor 
dezvolta in continuare, spre binele cetățenilor noștri, ca o con
tribuție la consolidarea păcii și colaborării în Europa.

KARL CARSTENS
Președintele 

Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU„ >> înrinz. eș'i >T • - jsa. ,

Președintele Republicii Socialiste Româhia
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adre

sez Excelenței Voastre sincere felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de prosperitate personală, precum și pentru un viitor fericit 
și prosper al poporului român.

Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președinte federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
sînt fericit să adresez Excelenței Voastre calde felicitări din partea 
Consiliului Federal. împreună cu urările mele cele mal sincere 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
țării dumneavoastră.

FRITZ HONEGGER
.. Președintele Confederației Elvețiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
marea plăcere de a vâ transmite dumneavoastră, și prin dumnea
voastră guvernului și poporului frate român cele mal calde felicitări 
din partea guvernului și poporului Etiopiei socialiste.

Folosesc, de asemenea, această ocazie pentru a vă exprima 
cele mai bune urări de bunăstare personală și de prosperitate pen
tru poporul frate român.

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele

Consiliului Administrativ Militar Provizoriu, 
al Comisiei pentru Organizarea Partidului 

Poporului Muncitor din Etiopia
și Comandant-șef al Armatei Revoluționare 

ă Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Excelențele Voastre,
Vă transmit călduroase felicitări cu prilejul fericit al Zilei na

ționale a României.
Relațiile noastre bilaterale au progresat neîntrerupt. Sint con

vinsă că ele vor continua să se întărească și să se diversifice in 
anii următori. Vizitele reciproce și dialogul stabilit au imprimat o 
orientare fermă creșterii legăturilor mutuale. Am amintiri plăcute 
despre vizita pe care am făcut-o în România anul trecut și căldura 
manifestată de poporul român prieten.

Cu urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, pentru 
prosperitate poporului român.

INDIRA GANDHI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
in numele poporului brazilian și al meu personal, vă rog să primiți, 
Excelență, urările mele cele mai bune pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Sărbătoarea națională a României îmi oferă plăcutul prilej de a 

vă adresa urările mele dumneavoastră personal și poporului 
român.

Doresc ca legăturile tradiționale de prietenie care unesc’ cele 
două țări ale noastre să se întărească pentru cel mai mare folos 
reciproc.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Excelența Voastră,
Stimate Domnule Președinte,
în numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria, 

precum și al meu personal, am marea plăcere să vă transmit 
dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia calde felicitări cu prilejul sărbătoresc al celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției socialiste victorioase, înfăptuită de viteazul 
popor român, prin lichidarea forțelor imperialiste și fasciste.

Privită în perspectiva istorică, dobindirea puterii suverane de 
către Partidul Comunist Român în marea dumneavoastră țară s-a 
constituit în mod justificat intr-un eveniment istoric memorabil 
datorită pașilor uriași tăcuți pe calea luminoasă a progresului de 
către talentatul și harnicul popor român, cu acea însuflețire ce 
izvorăște din conducerea dumneavoastră dinamică și plină de devo
tament. într-adevăr, realizările înregistrate in ultimii 38 de ani in 
toate domeniile dezvoltării și modernizării României sînt impre
sionante și demne de a stimula țările in curs de dezvoltare, ale 
lumii a treia.

Excelență,
Nutresc, speranța sinceră că In anii care vor urma, relațiile 

excelente și foaite amicale care există în mod fericit intre Nigeria 
și România vor continua să se consolideze, pe baza intensificării 
colaborării politice și economice in forme concrete pe plan bilate
ral. ceea ce va influența in mod favorabil strădaniile celor două 
țări ale noastre in direcția dezvoltării. ’ prosperitatea popoarelor 
noastre, precum și promovarea păcii și securității internaționale, 
față de care vă manifestați profunda preocupare cu înalt spirit de 
clarviziune.

Așteptînd cu plăcere să efectuez, peste puține săptămîni, prima 
mea vizită in frumoasa dumneavoastră patrie, mă folosesc de acest 
prilej pentru a transmite Excelenței Voastre, din partea mea 
personal, cele mai bune urări, iar din partea guvernului și poporu
lui nigerian urări de sănătate și fericire personală, de pace, pros
peritate și bunăstare poporului prieten al României.

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria 

și Comandant Suprem al Forțelor Armate 
State House 
Lagos, Nigeria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
ne este deosebit de plăcut să transmitem Excelenței Voastre, în 
numele nostru personal, precum <și al guvernului și poporului nos
tru calde felicitări ^i;'cels’mai." siriCefe urări deSSăftătâte sțf fericire" 
personală, de prosperitate continuă poporului român prieten, sub 
înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.

Vă rugăm să primiți Excelență expresia considerației noastre 
celei mai înalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Exprim felicitările mele cu ocazia Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România. Mă rog Atotputernicului pentru prosperitatea 
și succesul poporului român.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă 
plăcuta ocazie de a prezenta Excelenței Voastre, în numele meu 
personal, al guvernului și poporului tunisian, cele mai cordiale 
felicitări.

Vă transmit cele mai bune urări de fericire personală, precum și 
de bunăstare și prosperitate poporului român prieten.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule Președinte,
în numele poporului și guvernului argentinian și al meu 

personal, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai 
sincere urări de fericire personală. împreună cu dorința de fericire 
și prosperitate pentru țara prietenă.

General de divizie (r) 
REYNALDO BENITO ANTONIO BIGNONE

Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României. în numele 
poporului ecuadorian și al meu personal, îmi este deosebit de 
plăcut să transmit Excelenței Voastre felicitările mele cordiale 
pentru prosperitatea țării dumneavoastră și fericirea dumneavoastră 
personală.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigu
rările celei mai înalte și distinse considerații.

OSVALDO HURTADO LARREA
Președintele Constituțional 

al Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ,ocazia Zilei naționale a României doresc ca, în numele po

porului australian și al meu personal, să vă adresez dumneavoas
tră și poporului român felicitări, iar țării dumneavoastră urări de 
progres și prosperitate.

Sir NINIAN STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă rog să primiți urările mele cele mai bune, împreună cu cele 

ale poporului american, acum cînd dumneavoastră și poporul 
României sărbătoriți Ziua națională a României.

România și-a ciștigat un loc proeminent pe arena internațională 
prin eforturile sale neobosite pentru încurajarea soluțiilor construc
tive în problemele internaționale.

Noi prețuim cooperarea, înțelegerea și respectul reciproc care 
există intre cele două țări ale noastre.

Sînt convins că anul viitor va aduce noi posibilități pentru dez
voltarea și consolidarea acestor relații, datorită luptei noastre co
mune pentru mal multă pace in lume.

Cu sinceritate,
RONALD REAGAN

20 august 1982

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală, precum și pentru fericirea 
și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

MARGRETHE R.
Regina Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Sărbătorirea Zilei eliberării țării dumneavoastră îmi oferă ocazia 
fericită de a adresa Excelentei Voastre, piecum si curajosului popor 
prieten al României, in numele poporului din Mali, al partidului, 
al guvernului șl al meu personal felicitările mele cele mai cordiale. 
Rămin convins că poporul român va continua să obțină strălucite 
succese pe drumul construcției naționale sub conducerea dumnea
voastră clarvăzătoare și că legăturile noastre de prietenie și de 
colaborare se vor consolida și în viitor pentru fericirea popoarelor 
noastre. Vă transmit urările cele mai sincere pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea curajosului popor 
român.

Cu cea mai înaltă considerație,
General MOUSSA TRAORE

Secretar general
al Uniunii Democratice a Poporului Matian, 

Președintele Republicii Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Aniversarea eliberării 
prilej de a vă adresa in 
Suprem al Revoluției și 
și cele mai bune urări 
poporului român. j ....................

Cu cea mai inaltâ și frățească considerație,
DIDIER RATSIRAKA

țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 
numele poporului malgaș, al Consiliului 
al guvernului său cele mai calde felicitări 
de fericire personală, de prosperitate

ia s&nhla

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
• BUCUREȘTI

Guvernul și poporul din Bangladesh mi se alătură In. a transmite 
Excelenței Voastre sincerele noastre salutări și felicitări cu ocazia 
Zilei eliberării României.

Sint ferm convins că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
țările noastre vor continua să se dezvolte din ce în ce mai mult in 
viitor.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, fericire și viață lungă, 
iar poporului prieten al Republicii Socialiste România progres și 
prosperitate continuă.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte con
siderații.

A. F. M. AHSANUDDIN CHOWDHURY
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am onoarea să transmit Excelenței Voastre în numele guver
nului și poporului din Singapore, precum și al meu personal, cu 
ocazia fericită a Zilei eliberării, cele mal calde felicitări și bune 
urări pentru progresul și prosperitatea continuă a României și 
poporului său.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări de bunăstare 
și fericire personală.

C. V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului Maltei și in numele meu 

personal, doresc să adresez Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului României cele mai bune urări, precum și călduroasa 
expresie a prieteniei, cu fericita ocazie a Zilei naționale a țării 
dumneavoastră.

Urăm Excelenței Voastre multă sănătate șl fericire, precum șl 
continuă prosperitate poporului dumneavoastră. Urăm, de aseme
nea, ca bunele relații, care in mod fericit există intre cele două 
țări ale ncastre, să se dezvolte în continuare pentru binele re
ciproc al celor două popoare ale noastre, pentru cauza păcii 
in lume.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu fericitul prilej al celei de-a 38-a aniversări a eliberării Româ

niei, imi revine marea plăcere de a vă transmite, in numele guver
nului și poporului Ghanei, precum și în numele meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de bine dumneavoastră personal și 
bravului popor prieten român.

Nutresc dorința sinceră că In anii care vor veni legăturile de 
prietenie și cooperare care există in mod atît de fericit intre Ghana 
și România vor continua să se dezvolte in avantajul reciproc ăl 
țărilor și popoarelor noastre, in interesul păcii și înțelegerii inter
naționale.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de 
fericire personală, precum și de progres, prosperitate și bunăstare 
continuă poporului român.

Locotenent de aviație J. J. RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu 

al Apărării Naționale

.)■
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Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
(Urmare din pag. I)
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdet, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Emilian Dobrescu, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Ion Ursu, Richard Winter, Marin 
Enache, Gheorghe Stoica, precum 
și membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, vechi militant! ai mișcării co
muniste și muncitorești din tara 
noastră, conducători ai organizații
lor de masă și obștești.

în tribune se află, de asemenea, 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
membri de partid cu stagiu in ile
galitate, particioanți la revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antilmperialistă din au
gust 1944. foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, ge
nerali. eroi ai muncii socialiste, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi bucureștene, per
sonalități ale vieții științifice, cul
turale și artistice, activiști ai orga
nelor centrale de partid și de stat, 
ziariști.

Alături de membri ai conducerii 
de partid și de stat ai țării noastre 
se aflau Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Soania, Ilias Iliou, președintele 
Partidului Uniunea Democratică 
de Stingă — E.D.A. din Gre
cia, Stanislaw Gucwa, mareșalul 
Seimului Republicii Populare Po
lone, -membrii delegației parlamen
tare indiene, condusă de dr. Bal 
Ram Jakhar, președintele Camerei 
poporului. Jalme Gama și Eduardo 
Pereira, membri ai Comisiei Per
manente a Comisiei Politice a Par
tidului Socialist Portughez. Sully 
Saneaux, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Dominican. Santiago 
Guillermo, membru al C.C. al Par
tidului Comunist Dominican. An
dres Sepulveda, membru al Comi
tetului Permanent al C.C. al Parti
dului Socialist din Chile, Gerardo 
Iglesias, membru al Comitetului E- 
xecutiv al P.C. din Spania. Rusa
nov Aleksandr Andrevici, adjunct 
al șefului Secției construcții de ma
șini a C.C. al P.C,U.S., conducăto
rul grupului de activiști ai P.C.U.S.

Elogii pentru marile realizări ale poporului român, pentru politica de pace 
și colaborare între popoare, promovată cu principialitate și consecvență 

de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu

I
i

SULLY SANEAUX, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Dominican : „O impresionantă 
demonstrație, care a evocat în fața 
noastră, a tuturor, marile succese 
economice și sociale obținute în cei 
38 de ani ciți au trecut de la isto
rica zi de 23 August 1944, o demon
strație a unității strînse a întregu
lui popor român în-jilrdl'Partidului 
Comunist Român, al conducătorului 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
remarcabil militant revoluționar și 
om de stat.

O trăsătură definitorie a mani
festației a fost reafirmarea voca
ției de pace a poporului român, a 
inițiativelor și acțiunilor președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru o 
lume mai bună, fără arme și fără 
războaie. Apreciem in mod deose
bit propunerile României pentru 
oprirea imediată a cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare, propuneri 
pe care guvernul român le-a susți
nut la Națiunile Unite. Totodată, - 
doresc să relev spiritul militant, 
internaționalist, al politicii P.C.R. 
și statului român, sprijinul dat 
partidului nostru, ajutorul concret 
și eficient acordat popoarelor Ame- 
rlcii Centrale, celui libanez și pa
lestinian, tuturor popoarelor care 
luptă pentru eliberare națională și 
dezvoltare liberă".

1 IAS ILIOU, președintele Par- 
alții Uniunea Democratică de

marini 
capitala 
profund impresionat de entuzias
mul cu care oamenii muncii au ve
nit să prezinte rezultatele activită
ții lor fructuoase și să-l salute pe 
conducătorul lor, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Am fost fericit să văd exprimate 
din nou cu putere sentimentele po
porului român prieten, hotărirea sa 
de a milita pentru pace, prietenie 
și securitate . în Europa șl în Bal
cani. in întreaga lume. Sînt senti
mente pe care le împărtășește și 
poporul grec, dornic să trăiască in 
pace și colaborare cu vecinii săi. cu 
toate popoarele".

• E.D.A. din Grecia : „Ur
marea demonstrație din 

României, am rămas

ÎN ZILELE DE 23 Șl 24 AUGUST

Remarcabile fapte de muncă
Energeticienii

La întreprinderea „Electrocentrale" 
Porțile de Fier I, hidroagregatele și 
celelalte instalații au funcționat ne
întrerupt la cei mai înalț! para
metri. Fiecare schimb a consem
nat in „jurnalul de bord" din cabina 
de comandă a hidrocentralei noi 
și prestigioase fapte de muncă, ală
turi de familiara expresie : „Totul 
a decurs normal". Numai in aceste 
zile de sărbătoare, hidrocentra’a Por
țile de Fier I a produs 46 mi
lioane kilowați oră. Cifră cu care 
s-a rotunjit un frumos bilanț : de la 
începutul anului și pînă la finele 
zilei de 24 august s-au pulsat, peste 
plan, in sistemul energetic națio
nal, mai bine de 250 milioane kilo
wați oră. (Vîrgiliu Tătaru).

CURTEA DE ARGEȘ. în aceste 
zile de sărbătoare, harnicul colectiv 
de muncă al întreprinderii „Electro
centrale" din Curtea de Argeș a fur
nizat suplimentar economiei naționale 
12 217 000 kWh energie electrică. Tot
odată, s-a înregistrat și o economie 
de 1 643 000 kWh ca urmare a mai 
bunei gospodăriri a consumului teh
nologic. Dintre cele 17 hidrocentrale 
de pe riul Argeș din componenta 
Întreprinderii, cu cele mai bune re
zultate s-au înscris cele de la Vi- 
draru. Cerbureni, Valea Iașiului și 
Noapteș. (Gh. Cirstea). 

care ne vizitează țara. Golovan Va- 
silii Timofeevich secretar al Comi
tetului regional Grodno al P.C. din 
Bielorusia, membrii delegației de 
activiști ai Partidului Comunist 
Chinez, condusă de Kuo Shushen, 
secretar adjunct al Comisiei de 
control a disciplinei de partid a 
C.C. al P.C. Chinez, membrii dele
gației comunei Pravăț, din R.P. 
Bulgaria, condusă de Vasil Zlatev, 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al comunei 
Pravăț, Robert Maxwell, directorul 
editurii ..Pergamon Press" din Ma
rea Britanie, alți oaspeți de peste 
hotare.

în timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeții de peste hotare la marea 
sărbătoare a poporului român.

Au asistat, de asemenea, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați in 
țara noastră, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai presei străine.

Grandioasa demonstrație a oa
menilor muncii din Capitală începe 
în acordurile solemne ale Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

în rrțomentul deschiderii demon
strației, în Piața Aviatorilor se a- 
flau numeroși oameni ai muncii de 
la marile întreprinderi și instituții 
bucureștene. Domnește o atmosferă 
însuflețită, de patriotic entuziasm. 
Cei prezenți poartă cu bucurie ste
me și drapele ale partidului și ță
rii. portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. ale celorlalți membri ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. lozinci și urări pe care 
sînt Înscrise numele partidului și al 
secretarului său general, al patriei, 
angajamentul oamenilor muncii 
prilejuit de aniversarea sărbătorii 
noastre naționale, de a face totul 
pentru înflorirea și prosperitatea 
țării, pentru înaintarea ei victo
rioasă pe drumul glorios al socia
lismului și comunismului. Nume
roase flori și eșarfe conferă pieței 
o policromie incîntătoare.

Cea de-a 38-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialis- 
tă este salutată cu 21 salve de ar
tilerie.

După tradiție, demonstrația de 23 
August a fost deschisă de detașa
mentele de gărzi patriotice, cinste 
deosebită de care se bucură conti

ALEKSANDR RUSANOV, adjunct 
de șef de secție Ia C.C. al P.C.U.S. : 
„Demonstrația la care avem bucu
ria să asistăm exprimă in mod su
gestiv unitatea dintre Partidul 
Comunist Român și popor, ilus
trează entuziasmul cu care oamenii 
muncii susțin politica partidului, 
acți.onînd pentru înfăptuirea, hot^.-ț, . 
rîHior Congresului al XII-lea. Po
porul român are ce să raporteze de 
ziua marii sale sărbători naționale. 
Cunoaștem ritmurile înalte în care 
se dezvoltă economia românească.

Declarații ale unor oaspeți de peste hotare prezenți 
la demonstrația oamenilor muncii din Capitală

cîteva 
ochii 

petre- 
elibe- 
român

Am avut prilejul să vizităm 
întreprinderi, să vedem cu 
noștri marile transformări 
cute în cei 38 de ani de la 
rare. Adresăm poporului 
calde felicitări și noi succese în 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
sale, sub conducerea Partidului 
Comunist Român.

Ne-au impresionat lozincile pur
tate de manifestanți, ce dau expre
sie aspirației poporului român de 
pace și colaborare, aspirație comu
nă part'delor și popoarelor noastre, 
care acționează impreună pentru 
dezarmare și destindere în lume".

KUO SHUSHEN, secretar adjunct 
al Comisiei de control a dis
ciplinei de partid a C.C. al P.C. 
Chinez : „Sînt foarte bucuros că 
am prilejul ca. împreună cu dele
gația de activiști de partid, vete
rani ai P.C. Chinez, să particip la 
demonstrația oamenilor muncii din 
București închinată zilei de 23 Au
gust. Aducem un salut fierbinte 
din partea comuniștilor și po
porului chinez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist 
Român, eroicei clase muncitoare și 

Metalurgiștii
REȘIȚA. Colectivul Combinatu

lui siderurgic Reșița, cea mai veche 
cetate de foc și de oțel din țară, s-a 
aflat la datorie și in aceste zile de
23 și 24 august. Ca urmare a bunei 
organizări a activității, folosirii su
perioare a capacităților, colectivul 
oțelăriei a realizat, în cele două zile, 
peste prevederile de plan, 200 tone 
de oțel de bună calitate. La rîndul 
lor, laminatorii, cei care dețin, de 
la începutul anului și pînă acum, 
întiietatea in întrecerea socialistă, au 
realizat un plus de alte 600 tone de 
profile laminate. La baza succeselor 
stă hotărirea fermă a acestui harnic 
colectiv de a da țării cantități spo
rite. în primul rînd de oțel aliat și 
carbon de calitate, pentru reducerea 
importului și sporirea contribuției' la 
sarcinile de export. (Nicolae Catană).

HUNEDOARA. în zilele de 23 și
24 august, harnicii cocsari din 
Combinatul siderurgic Hunedoara

ss-au găsit la datorie. Prin exploa
tarea rațională, la capacitate, a ma
șinilor și instalațiilor, respectarea 
.riguroasă a disciplinei tehnologice, 
ei raportează realizarea, peste pre
vederi. a 85 tone cocs metalurgic de 
bună calitate. Este de subliniat că 
plusul înregistrat de Ia începutul 
anului și pină în prezent se ridică 
la peste 10 000 tone cocs și 1500 
tone de produse chimice și distilate 
din gudron. (Sabin Cerbu).

nuatorii celor care, in împrejurări
le deosebite de acum 38 de ani. au 
avut, impreună cu unitățile arma
tei române, un rol hotăritor la de
clanșarea insurecției și alungarea 
trupelor hitleriste, la- înlăturarea 
rănilor Bucureștiului și ale țării.

Spre tribuna oficială se îndreaptă 
grupuri de fete și băieți, oferind 
frumoase buchete de flori tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statu
lui nostru, oaspeților de peste ho
tare.

Sună trompetele. Semnalul lor pre
fațează un moment emoționant al 
defilării din Piața Aviatorilor. Pio
nieri și șoimi ai patriei, copii, aso- 
ciați întotdeauna viitorului fericit 
al țării, aduc omagiul lor gingaș 
sărbătorii noastre naționale.

începe marea demonstrație a oa
menilor muncii. în piață pătrund 
primele coloane aparținind puterni
cului detașament muncitoresc al 
Capitalei.

Numeroși participant poartă por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
In semn de profund respect, de 
stimă și de prețuire pentru cel mai 
iubit fiu al poporului, pentru revo
luționarul încercat care iși închină 
întreaga viață fericirii națiunii 
sale, făuririi unei lumi a păcii, a 
unei lumi mai bune și măi drepte 
pe planeta noastră, în coloane pot 
fi văzute, de asemenea, portretele 
membrilor Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pancarte, 
tozinci șl grafice, care alegorice, ce 
imortalizează momente fundamen
tale din istoria mai recentă a țării 
— congresele al IX-lea, al X-lea, al 
XI-lea și al XÎI-lea — raportează 
succese de producție sau exprimă 
preocupări de viitor. Sînt momente 
de intensă bucurie, dar și de exi
gentă angajare comunistă.

Grăitoarele imagini dedicate dez
voltării dinamice, economice ș! so- 
cial-culturale a țării sint întregite 
sugestiv de tabloul ilustrînd extin
derea și ■ întărirea continuă a legă
turilor externe ale României. Din 
mulțime răsună, de asemenea, lo
zinci chemînd la rațiune in viața 
internațională, la destindere și 
dezarmare, in primul rînd nuclea
ră, la instaurarea definitivă a păcii 
pe planeta Pămînt. Cuvintele adre
sate de la București popoarelor șl 
liderilor politici amintesc de marile 

ROBERT MAXWELL, directo
rul editurii „Pergamon Press" din 
Marea Britanie : „Este manifesta
ția cea mai frumoasă și mai mă
reață din cite am văzut vreodată. 
Am fost profund mișcat de entu
ziasmul manifestat Ia această săr- 

_ _______ bătoare populară, ceea ce mi-a in- 
vjn-in actualul cincinal. Ne bucură^ țăriC încrederea că un popor ca al 
faptul că prietenia dintre Partidul 
Comunist Chinez și Partidul Comu
nist Român, dintre cele două țări și 
popoare se dezvoltă necontenit O 
mare contribuție în acest sens a

poporului român de ziua marii 
dumneavoastră sărbători naționale.

Urmărind desfășurarea acestei 
demonstrații, avem un motiv în 
plus să ne exprimăm ferma con
vingere că poporul român, harnic 
și curajos, va reuși să înfăptuiască 
cu succes toate sarcinile care-i re- 

avut vizita întreprinsă In țara 
noastră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și sîntem siguri că rela
țiile noastre se vor cimenta și mai 
mult in viitor".

BAL RAM JAKHAR, președinte
le Camerei poporului a Republicii 
India : „Sint deosebit de fericit că 
mă aflu în mijlocul prietenosului 
popor român tocmai in zilele cînd 
el celebrează un eveniment atit de 
important din istoria sa. Exuberan
ța cu care își manifestă hotărirea 
de a-și clădi viața sa nouă, de a a- 
păra pacea, de a întări și extinde 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu toate popoarele este reconfor
tantă pentru mine, care vin dintr-o 
țară ca India, care de asemenea 
promovează o politică de pace și 
colaborare, clădită pe aceleași prin
cipii pe dare le promovați și dum
neavoastră. Este o bucurie să con
stat că între pozițiile promovate de 
țările noastre nu există deosebiri, 
că in problemele majore ale apă
rării păcii, ale dezarmării acționăm 
împreună. Noi. în India, dăm o 
înaltă apreciere președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Un veritabil 
campion al păcii". 

in unitățile cu
Chimiștii

PLOIEȘTI. Și la rafinăria Plo
iești, numeroși operatori, maiștri șî 
ingineri au supravegheat cu deose
bită atenție function irea agregatelor 
și utilajelor, respectarea strictă a 
rețetelor și tehnologiilor de fabrica
ție in Instalații. Acestea au lucrat la 
parameti i inalți, reușindu-se să se 
obțină astfel în două zile aproape 
1 000 de tone uleiuri minerale, mo
torine, bitum și alte produse petro
liere peste sarcinile de plan. Conco
mitent, s-au economisit 150 de tone 
materie primă la consumurile teh
nologice, aproape 100 de tone com
bustibil convențional și 40 000 kilo
wați oră energie electrică. (Con
stantin Căprarul.

TURNU MĂGURELE. Chimiș
tii de la Combinatul de îngră
șăminte din Turnu Măgurele s-au a- 
flat la datorie în zilele de 23 și 24 
august, străduindu-se să cinstească 
prin fapte de munca marea sărbă
toare a poporului nostru. La secția 
uree, al cărei colectiv a livrat su
plimentar, numai în această lună, 
3 000 tone produse pentru export, in 
fața instalațiilor complexe s-au aflat 
operatorii conduși de maistrul Ion 
Nistorescu. în zilele de 23 și 24 
august, chimiștii de aici au înscris 
in dreptul graficelor de producție 
mai bine de 100 tone uree peste plan. 
(Stan Ștefan).

demonstrații organizate în țara 
noastră și încununate de Apelul 
poporului român pentru pace adre
sat tuturor popoarelor lumii. Mul
țimea scandează neîntrerupt 
..Ceaușescu — România. Pacea și 
Prietenia !“, „Ceaușescu — Pace !“, 
„Vom munci și vom lupta, pacea o 
vom apăra !“.

Pe tot parcursul demonstrației, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu căldură urărilor adresate 
de oamenii muncii bucuresteni, a- 
clamațtilor îndelungi ale acestora.

Cu aceeași căldură, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statu
lui au răspuns urărilor adresate din 
coloana sportivilor, care purtau cu 
mindrie stemele și drapelele parti
dului și țării. Prin tot ceea ce au 
înscris în programul lor, ei țin să 
exprime recunoștința față de con
ducerea partidului și statului, per
sonal față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru minunatele con
diții create activității de educație 
fizică și sport din țara noastră, a- 
deziunea Ia Mesajul adresat de se
cretarul general al partidului în 
acest an mișcării sportive.

Marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală ia sfîrșit într-o 
atmosferă de un puternic, entu
ziasm, de vibrant patriotism și săr
bătorească bucurie, odată cu defi
larea oamenilor de ordine și a fan
farei.

Răsună puternic, emoționant, 
acordurile Imnului „E scris pe tri
color unire".

Se intonează apoi cintecele pa
triotice „Hora păcii" și „Partidul — 
Ceaușescu — România".

Omagiul adus sărbătorii din au
gust a întemeierii timpului nou al 
patriei a fost marcat, firesc, de 
împlinirea a 17 ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului — perioada 
cea mai bogată în înfăptuiri, cea 
mai luminoasă din anii socialismu
lui — de cînd în fruntea partidului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mâi iubit fiu al poporului ro
mân. personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, marele om 
politic care și-a pus întreaga 
muncă și viață în slujba intereselor 
națiunii române, a cauzei socialis
mului și comunismului pe pămintul 
scump al patriei noastre străbune.

(Agerpres)

dumneavoastră, cu un asemenea 
conducător ca președintele Nicolae 
Ceaușescu, va fi în măsură să rea
lizeze tot ceea ce își propune.

In editura pe care o conduc va 
apărea, in seria dedicată oamenilor 
iluștri, o carte despre președintele 
Nicolae Ceaușescu, cunoscut în lu
mea întreagă ca luptător pentru 
pace. Înțelegere și colaborare. De a- 
semenea, voi avea prilejul să public 
o carte a doamnei Elena Ceaușescu, 
chimist de anvergură internaționa
lă, care prin meritele sale deosebi
te ocupă un loc înalt in ierarhia 
politică a țării sale. Aceste lucrări 
vor face și mai bine cunoscute in 
Marea Britanie țara și poporul 
dumneavoastră".

JAIME GAMA, membru al Co
misiei Permanente a Comisiei Po
litice a P.S. Portughez : „Este pen
tru prima oară cind sint martor Ia 
o astfel de manifestație și am fost 
foarte impresionat. Ziua de 23 Au
gust 1944 a avut o foarte mare im
portanță pentru poporul român, dar 
și pentru toate popoarele din Eu- 
rooa. Eliberindu-se de sub domina
ția fascistă, poporul român a înfăp
tuit un act cu o profundă semni
ficație patriotică și democratică 
pentru toate popoarele ce luptau 
pentru cucerirea independenței na
ționale.

DOresc să relev cu acest prilej că 
Partidul Socialist Portughez atri
buie o importanță deosebită rapor
turilor cu România țară latină o 
țară in curs de dezvoltare, cu pozi
ții foarte constructive in planul 
vieții internaționale. Dezvoltarea 
acestor relații este in avantajul re
ciproc, reprezentînd o contribuție 
la destinderea internațională". .7

foc continuu
Cimentiștii

FIENI. Oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni au aplicat un program spe
cial de măsuri tehnico-organizatorice. 
care a permis funcționarea la capa
citatea maximă a utilajelor și insta
lațiilor in zilele de 23 și 24 august. 
După cum ne-a informat inginerul 
Gheorghe Dragomic, directorul com
binatului, s-ati efectuat revizii teh
nice amănunțite in toate comparti
mentele de producție și s-au orga
nizat, pe lingă formațiile de lucru 
care au asigurat desfâșura-ea ne
întreruptă a procesului de producție, 
echipe de mecanici și electricieni 
pregătite să intervină in cazul unor 
defecțiuni. Bilanțul acestor două 
zile a fost deosebit de rodnic : 800 
tone ciment peste prevederi. (Gheor
ghe Manea).

TG. JIU. Oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Tirgu Jiu au cinstit marea 
noastră sărbătoare națională prin 
noi fapte de hărnicie și abnegație 
muncitorească, aslgurind funcționa
rea la parametri suoeriori a liniilor 
tehnologice de fabricare a cimentu
lui, a celorlalte utilaje și capacități 
de producție. Ca urmare, in zilele de 
23 și 24 august s-au produs supli
mentar 350 tone ciment, 400 tone 
clincher, însemnate cantități de var, 
cărămizi, plăci de azbociment și 
alte sortimente de materiale de 
construcții. (Dumitru Prună).

Tovarășul Erich Honecker 
împlinește 70 de ani

Comuniștii, oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană mar* 1 * 3 * S * * * * * * * 13- 
chează astăzi un eveniment de seamă 
— împlinirea a 70 de ani de la naște
rea tovarășului Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D: Germane, revoluționar 
încercat, militant de seamă al mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, care și-a dedicat viața sluji
rii intereselor și aspirațiilor poporu
lui, înfloririi și afirmării tot mai pu
ternice a Republicii Democrate Ger
mane — primul stat al muncitorilor 
și țăranilor pe pămint german — 
cauzei socialismului și păcii.

□ întâlnirea: PATRIA (11 86 25) — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
E Trandafirul galoen: DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 16; 18; 20.
5 Un echipaj pentru Singapore: CO-
TROCENI (49 48 48) — 15,30 ; 17,45; 20. 
Ki Păcală: MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
iS Nea Mărin miliardar: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.

Ultimul cartuș: ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, BUZEȘTI 
(50 43 53) - 15; lf; 19.
83 Waterloo: SALA MICA A PALA
TULUI - 17; 20, STUDIO (59 53 15) — 
10; 13; 16; 19.
Ei Serata: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
gj Moarte pe Nil: UNION (13 49 04)
- 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.
0 Un om trăind in viitor: Nicolae Ti- 
tulescu — 17,45; 20; Aventuri in Ma
rea Nordului — 9; 11; 13,15; 15,30:
TIMPURI NOI (15 61 10).
® Două semnale lungi în ceață: FES
TIVAL (15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 
13,30; 17,30; 19,30.
El Colonia: VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
6 Trei tineri: CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
£3 Teheran ’43: FLOREASCA (33 29 71)
- 9; 12; 16; 19.
E Aii Baba și cei 40 de hoți: AURORA 
(35 04 66) — 9; 12,15; 16; 19, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9.30; 12,30; 16; 19.
Ei Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună* — 9.15; 11; 12,45; 14,30; 
Julia — 16,15; 18,45: DOINA (16 35 33). 
0 Fii bărbatul meu: FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30; 17,30; 19.30.
3 Călăreții nocturni: PROGRESUL
(23 94 10) - 16; 18: 20.
S De trei ori despre dragoste: VIITO
RUL (1148 03) - 15.30, 17.30; 19.30.
E Colosul din Rhodos : BUCUREȘTI
.'15 81 54) - 9.30. 13. 16; 19.
gj Yankeii; LUCEAFĂRUL (15 87 67)
- 9; 11.30: 14.15: 17; 19.30.
E O fată fericită: COSMOS <'27 54 95)
- 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30.
13 Safari .Express: CULTURAL
(83 50 13) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20.15. GLORIA (47 46 73) - 9: 11,15:
13.30; 15.4a: 18; 20. GRIVIȚA '17 08 53)
- 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.

Atac împotriva lui Rommel: DA- 
CTA (50 35 94) — 9; 11,15: 13.31): 15,43; 
18; 20, GRADINA ARTA (213186) —
20,30.
S Acel blestemat tren blindat: SCA
LA (11 03 72) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9:
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.13, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20. la grădină — 20.45.
S3 Provocarea dragonului: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

în spiritul sentimentelor de prie
tenie și stimă pe care le nutresc față 
de poporul R.D. Germane, fată de 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
comuniștii, poporul român participă 
cu bucurie la acest eveniment 
aniversar. Aceste sentimente 
iși găsesc expresie în mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tovarășului Erich 
Honecker, ca și in conferirea 
înaltului Ordin „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa 
I. cu eșarfă, secretarului gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, pentru contri
buția deosebită adusă la dez
voltarea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele, partidele 
și țările noastre, la promo
varea cauzei generale a socia
lismului, păcii și colaborării 
internaționale.

Tovarășul Erich Honecker 
s-a născut la 25 august 1912 
intr-o familie de mineri din 
Neuenkirchen, regiunea Saar. 
Făcîndu-și ucenicia ca dulgher 
și intrînd apoi în sindicatul 
muncitorilor din această ramu
ră. a devenit, la vîrsta de 14 
ani, membru al Uniunii Tine
retului Comunist. în 1929 a fost 
primit în rindurile Partidului 
Comunist din Germania, iar în 
1934 a fost ales membru al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din Ger
mania.

Participînd activ, în anii grei 
ai dictaturii hitleriste, la orga
nizarea activității ilegale a ti
neretului comunist din Ruhr, 
Baden. Hessen. Wiirtemberg 
și Palatinat, tovarășul Erich 
Honecker a înfruntat cu dîrze- 
nie forțele reacțiunii. a adus o contri
buție importantă la lupta maselor pen
tru libertate. împotriva pregătirilor de 
război. După ce, in 1933, a reprezen
tat tineretul german la Conferința 
internațională a tineretului antifas
cist, în 1935 a fost arestat, iar apoi 
condamnat de un tribunal fascist la 
zece ani închisoare pentru activitate 
împotriva regimului hitlerist. rămî- 
nînd în temniță pînă Ia sfirșitul 
războiului.

în condițiile de după zdrobirea 
hitlerismului, cînd, în partea de răsă
rit a Germaniei, clasa muncitoare, 
forțele progresiste și democratice au 
desfășurat o vastă activitate in vede- 
ț£a jfă^rlrii ținei. ..vieți noi, toyarășiț-... 
lui Erich Honecker i s-au încredințat 
importante sarcini de partid. Fiind 
unul din întemeietorii organizației 
revoluționare a tinerei generații, a 
îndeplinit în perioada 1946—1955 
funcția de președinte al Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului Liber 
German.

Participînd Ia intensa activitate po
litică desfășurată în vederea realiză
rii unității ideologice și organizatori
ce a clasei muncitoare, ca una din 
cerințele fundamentale pentru făuri
rea in partea de răsărit a unui stat 
democratic și antifascist, în care pu
terea să aparțină celor ce muncesc de 
la orașe și sate, tovarășul Erich Ho
necker a adus o importantă contri
buție la unificarea Partidului Comu
nist din Germania și Partidului So
cial-Democrat. Din aprilie 1946. cînd 
a avut loc unificarea și crearea, pe 
această bază, a Partidului Socialist 
Unit din Germania, face parte neîn
trerupt din conducerea partidului. în
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tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 O școală pentru copiii satului
16.25 Stadion
17,15 Documentar TV
17.25 Rezultatele tragerii Pronoexpres
17,30 Civica
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.25 Cartea sodial-politică. Din gîndirea 

filozofică a președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu. General 
și particular, național și interna
țional în revoluția și construcția 
socialistă

20.50 Teatru in serial : „Surorile Boga44. 
Partea a Il-a *

22.00 Telejurnal
22.10 Armonii nocturne

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 Viața economică
21.10 Din țările socialiste
21.25 Miniaturi violonistice
22,00 Telejurnal
22.10 Melodii populare

FOTBAL : La stadionul 
„23 August”, azi, meci 
in „Cupa campionilor 

europeni”
tntr-un meci preliminar contind 

pentru „Cupa camoionilor europeni" 
la fotbal, astă-seară, de la ora 20, la 
stadionul „23 August", echipa Di
namo București va intîlni fo mația 
norvegiană Vaălerenyen din Oslo. 
Jocul va fi arbitrat de Arsen Hoxha 
(Albania). Returul este programat la 
1 septembrie, la Oslo.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, in întregime, desfășurarea 
acestei intilniri. pe programul I.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

august, ora 21 — 28 august, ora 21. în 
țară : Vremea va fi relativ răcoroasă. 
Cerul variabil, cu innorări mai pronun
țate la începutul intervalului, cînd vor 
cădea ploi locale. Spre sfîrșitul inter
valului, aversele vor deveni Izolate și 
se vor semnala îndeosebi în jumătatea 
de est a țării. Vîntul va sufla slab, pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 7 și 17 grade, iar cele ma
xime intre 17 și 27 de grade, local mai 
ridicate în ultimele zile. Dimineața, 
condiții de producere a cețîi. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

de 
iar 
al 
al

1971 a fost ales in înalta funcție 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
în 1976 secretar general al C.C. 
partidului ; Congresul al X-lea 
P.S.U.G., din aprilie 1981, l-a reales 
in această funcție. Tot din 1976 este 
președinte al Consiliului de Stat al 
R.D. Germane.

Acționînd în fruntea partidului și 
statului, tovarășul Erich Honecker a 
adus o contribuție 
succesele in opera 
cietății socialiste 
R. D. Germană, la 
lor de producție. înflorirea științei și 
culturii, ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. în prezent, oa
menii muncii din R.D. Germană de
pun eforturi stăruitoare, sub condu
cerea P.S.U.G.. a Comitetului său 
Central, in frunte cu tovarășul Erich 
Honecker, pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea privind

remarcabilă la 
de făurire a so- 

dezvoltate in 
dezvoltarea forțe-

H

sporirea eficienței în întreaga econo
mie națională, pe baza progresului 
tehnico-știlnțific și a creșterii pro
ductivității muncii, perfecționarea ac
tivității in toate domeniile vieții so
ciale. Totodată, R.D. Germană des
fășoară o intensă activitate pe tărim 
internațional, pentru promovarea 
cursului spre destindere, colaborare 
și înțelegere, pentru înfăptuirea 
securității europene, pentru o pace 
trainică pe continentul nostru și in 
întreaga lume.

Evenimentul jubiliar de astăzi con
stituie un fericit prilej de a evoca 
legăturile de trainică prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările, și „ . „
popoarele inoastre, legături care,"'fetW»J. Conlucrarea în.cîmpul vieții interna- 
mulate de tradițiile de solidaritate .ționăle., împotriva politicii imperialis- 
dintre proletariatul român șl cel ger
man, dintre forțele lor progresiste, 
revoluționare în lupta împotriva 
reacțiunii și fascismului, a exploată
rii, pentru libertate și progres, au 
fost ridicate pe o treaptă calitativ 
nouă, superioară, in anii făuririi noii 
orînduiri.

Aceste fructuoase relații se dezvol
tă necontenit în spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală încheiat in anul 1972. al De
clarațiilor semnate la 
înalt în 1977 și 1980 
tilnirilor de la Berlin 
documente care au

nivelul cel mai 
cu prilejul in

și București, 
așezat colabo

rarea reciprocă pe temelii trainice,
pe principiile deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești. care jalonează ansamblul le
găturilor noastre.

cinema

t

Forțelor politice conducătoare din 
cele două țări — P.C.R. și P.S.U.G. 
— le revine meritul de a fi, prin le
găturile de solidaritate dintre ele, 
principalii arhitecți ai colaborării din
tre țările și popoarele noastre. O 
contribuție de excepțională însemnă
tate au, în acest cadru, convorbirile 
de la București și Berlin dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, care, prin documentele 
adoptate, prin hotărîrlle luate au 
deschis noi. ample și fertile 
perspective acestei conlucrări. în 
acest sens, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Relevînd cu 
satisfacție dezvoltarea fructuoasă a 
raporturilor frățești de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană, doresc să reafirm 

convingerea noastră că, in 
spiritul înțelegerilor stabilite 
cu ocazia intilnirilor noastre 
din ultima perioadă, aceste 
relații se vor extinde tot mai 
puternic, în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei so
cialismului și păcii, al crește
rii prestigiului și influenței so
cialismului în lume". în același 
spirit, tovarășul ERICH HO
NECKER releva : „Prietenia 
care leagă partidele, statele și 
popoarele noastre este solidă și 
puternică. Ne unesc aceleași in
terese și aceleași obiective. In 
ambele țări edificăm societatea 
socialistă. în acest cadru, între 
noi s-a dezvoltat o, strînsă co
laborare în cele mai diferite 
domenii, care dă roade bune".

Un temei de adîncă satisfac
ție îl constituie faptul că în
țelegerile convenite intre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker stnt transpuse 
cu succes în viață, asigurîn- 
du-se aprofundarea și extin
derea conlucrării pe cele mai 
diverse planuri — politic, eco
nomic, tehnico-științific. cultu
ral, în toate celelalte domenii 
de interes reciproc. O am
ploare deosebită a cunoscut 
și cunoaște colaborarea econo
mică, R.D. Germană situin- 
du-se constant pe unul din pri
mele locuri în ansamblul 
schimburilor externe ale Româ
niei. Dacă în deceniul trecut 
volumul livrărilor reciproce a 
crescut de circa patru ori, 

pentru actualul cincinal se preve
de o nouă creștere, de circa 40 
la sută, a acestor schimburi. Totoda
tă, se extinde și se diversifică coope
rarea industrială și tehnologică, știin
țifică și culturală. De asemenea, se 
diversifică contactele la diferite ni
veluri pe linie de partid și de stat, a 
organizațiilor de masă și obștești, 
schimburile de experiență în cele mai 
variate domenii ale construcției so
cialiste — toate acestea contribuind la 
mai buna cunoaștere reciprocă a 
celor două popoare, la întărirea prie
teniei dintre ele.

Bogatul tablou al colaborării dintre 
România și R.D.G. este întregit de 

în Europa și în

70-a ani-
Honecker, 
adresează
C.C. al

de-a 
Erich

te, pentru înfăptuirea dezarmării, de
mocratizarea relațiilor dintre state, 
soluționarea prin tratative a conflic
telor, făurirea unui sistem trainic de 
securitate pe continentul nostru, pen
tru pace și progres 
întreaga lume.

Cu prilejul celei 
versări a tovarășului 
comuniștii, poporul român 
secretarului general al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, cele mai sin
cere felicitări, urări de sănătate și 
viață îndelungată, de noi succese in 
activitatea sa de înaltă răspundere, 
pentru propășirea patriei socialiste. 
Salutind din inimă, cu acest prilej, 
poporul prieten al R.D. Germane, po
porul român nutrește convingerea că 
raporturile de solidaritate și multila
terală conlucrare dintre cele două po
poare. țări și partide se vor dezvolta 
necontenit, în folosul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii.

20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, GRADINA BUZEȘTI 
(50 43 58) — 20,45.
Sî Numele meu e iubire: FLACAIJA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
R Sphinx: LIRA (317171) — 15,30; 18; 
20, la grădină — 20,45. TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,30; 14: 16,45; 19,30, la grădină
— 20,80.
E? Contrabandiștii din Santa Lucia: 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, GRADINA GLORIA
(47 46 75) — 20,45.
E3 Bunul meu vecin Sam: POPULAR 
(35 15 17) — 15.30; 19, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
0 Apașii: GRADINA CAPITOL
(16 29 17) — 20.30.
E3 Toate mi se întîmplă numai mie: 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20.30.
El Trei oameni periculoși: PARC 
HOTEL (17 08 58) — 20,45.

teatre
EB Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Majestic): Cinci romane de amor —
19,30.
E2 Teatrul satirie-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): Stela, 
stelele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei): Funcționarul de la Domenii 
— 20.
EJ Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00): La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
63 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intr-un ceas bun — 18,30»

expoziții
0 Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România: „între norma cla
sică și inspirația romantică* — ex
poziția Th. Aman, I. Georgescu, St. 
Ionescu Vaibudea.
ra Muzeul colecțiilor: Desene de Th. 
Pallady.
S3 Sălile Dalles: expoziția retrospec
tivă Nicolae Polidor, acuarelă; expo
ziția Emilia Dumitrescu, pictură $1 
grafică.
E Sala Arghezi; expoziție de grafică 
contemporană românească.
E3 Galeria Slmeza: sculptură mică.
El Galeria Galateea: Eugenia Barac- 
Enescu, sticlă.
E3 Galeria Eforie: Constantin Radîn- 
schi, grafică.
E3 Galeria municipiului București: ar
tiști plastici amatori, laureați ai Fes
tivalului național ..Cîntarea Româ
niei-: Emil Pavelescu, Viorica Onl- 
șor, Anton Slijevschi.
0 Galeria „Cenaclu14 (la Hanu! cu 
tei): Răzvan Paul Mihăescu, desen.



Manifestări peste hotare 
consacrate marii sărbători 

naționale a poporului român
în diferite țări ale lumii continuă manifestările consacrate marcării 

celei de-a 38-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din țara noastră.

La LENINGRAD a fost organizată 
o adunare festivă a reprezentanților 
oamenilor muncii dedicată sărbătorii 
naționale a poporului român. Despre 
semnificația evenimentului au vorbit 
L. I. Terescenko, președintele filialei 
locale a Asociației de prietenie so- 
vieto-românâ, rectorul Institutului 
textil din localitate, și ambasadorul 
României in U.R.S.S., Traian Dudaș.

La Teatrul de vară din parcul cen
tral de cultură și odihnă „Maxim 
Gorki" din MOSCOVA a avut loc o 
adunare consacrată sărbătoririi Zilei 
naționale a României. Au participat 
numeroși oameni ai muncii din ca
pitala U.R.S.S., precum și turiști ro
mâni aflați în vizită in Uniunea So
vietică. Cu acest prilej, au vorbit 
general-mrpor Nikolai Ivanovici Șe- 
hovțov, cercetător la Institutul de is
torie militară al U.R.S.S., membru al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, precum și 
conducătorul delegației Consiliului 
General A.R.L.U.S., Ion Cumpănașu, 
membru supleant al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
director general al Agenției române 
de presă „Agerpres". membru al 
Consiliului General A.R.L.U.S. A ur
mat un bogat program artistic, pre
zentat de prestigioși artiști sovietici, 
care au interpretat lucrări aparținînd 
unor autori români și sovietici.

Adunări festive și alte manifestări 
dedicate sărbătorii naționale a Româ
niei au avut loc, de asemenea, la 
CHIȘINAU, TBILISI, DUBNA și în 
alte localități.

Presa sovietică a rezervat spații 
largi relatărilor despre actul istoric 
de Ia 23 August, relevind semnifica
ția evenimentului in viața poporului 
român. Au fost inserate ample infor
mații despre demonstrația oamenilor 
muncii din București și din alte lo
calități din țara noastră. în ziua de 
23 August, televiziunea sovietică a 
prezentat o emisiune specială consa
crată sărbătorii naționale a poporului 
român. în cadrul telejurnalului de 
seară, ambasadorul României în 
U.R.S.S. a rostit o cuvîntare. în a- 
ceeași emisiune au fost prezentate 
imagini de la demonstrația oameni
lor muncii din capitala României.

La cinematograful „Zariadie" din 
capitala Uniunii Sovietice s-au des
chis „Zilele filmului românesc". Ma
nifestări similare vor avea loc și in 
orașele Riga și Ulianovsk.

La Uzina pentru tehnică de calcul 
din SOFIA a avut loc o adunare 
festivă organizată de comitetul oră
șenesc de partid, Asociația de prie
tenie bulgaro-română și conducerea 
uzinei. Luînd cuvîntul, acad. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Asociației de prietenie 
bulgaro-română, a evocat pe larg suc
cesele istorice obținute de po
porul român în anii socialismului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, subliniind că, în cei 38 de ani 
care au trecut de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifascis

tă șl antiimperialistă. România 6-a 
transformat intr-un stat socialist pu
ternic. Ambasadorul țării noastre la 
Sofia, Petre Duminică, a vorbit des
pre semnificația istorică a evenimen
telor de la 23 August 1944, marile 
realizări obținute de poporul nostru 
pe calea progresului și civilizației, 
îndeosebi in perioada de după cel 
de-ai IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care l-a ales în 
fruntea partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La ambasada română din Sofia a 
fost organizată o manifestare priete
nească la care ambasadorul român a 
înfățișat profundele prefaceri revo
luționare petrecute in societatea ro
mânească în anii care au trecut de 
la actul istoric din august 1944, mun
ca eroică desfășurată în prezent de 
întregul nostru popor pentru înfăp
tuirea directivelor Congresului al 
XII-Iea al Partidului Comunist 
Român, a prevederilor cincinalului 
1981—1985. A fost prezentat filmul do
cumentar „însemnele înaltei prețuiri" 
și s-a organizat un stand de carte 
social-politică românească, în care la 
Ioc de frunte au fost prezentate vo
lume din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La cinematograful „Dimităr Bla- 
goev" din Sofia a avut loc festivi
tatea de deschidere a „Zilelor filmu
lui românesc" cu filmul „O lume 
fără cer".

Ambasadorul României la BUDA
PESTA, Victor Bolojan, a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor români căzuți în luptele pentru 
eliberarea capitalei Ungariei din ci
mitirul Rakosliget. Au fost prezențj 
reprezentanți ai M.A.E. ungar, Minis
terului Apărării, municipalității ora
șului Budapesta și ai sectorului XVII, 
Rakosliget. Au mai fost organizate 
ceremonii de depunere de coroane și 
jerbe de flori la monumentele și 
mormintele ostașilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei în 
localitățile Szeged, Gydr, Megyaszo, 
Nyregyhaza, Miskolc și Debrețin.-

Posturile de radio și televiziune din 
Ungaria au transmis un program 
consacrat sărbătorii noastre națio
nale. Ambasadorul României la 
Budapesta a vorbit despre semnifi
cația actului de la 23 August și au 
fost prezentate filme documentare 
despre țara noastră.

La monumentele ridicate în memo
ria eroilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea localităților ceho
slovace Brno, Kromeriz, Havlickuv, 
Humpolec Banov și Pustimer de sub 
ocupația fascistă au fost depuse co
roane de flori din partea organelor 
locale de partid și de stat și. din 
partea Ambasadei României de lă 
PRAGA.

La STOCKHOLM a avut loc o 
adunare festivă organizată sub auspi
ciile Asociației de prietenie Suedia— 
România. De asemenea, a fost des
chisă o expoziție de carte, cuprin- 
zind volume din opera tovarășului

Nicolae Ceaușescu, lucrări privind 
istoria patriei și a poporului român, 
albume de artă clasică și contempora
nă românească, literatură social-poli
tică și economică.

La Casa de cultură a municipiului 
LINCE-LIMA. a inceput o săptămî- 
nă culturală românească. Cu acest 
prilej, dr. Alfonso Barrantes Lingan, 
președintele „Stingii Unite", și amba
sadorul român Ia Lima au vorbit des
pre semnificația evenimentului ani
versat, realizările obținute de Româ
nia în anii socialismului, politica ex
ternă a țării noastre. în cadrul săp- 
tămînii culturale se prezintă expozi
ția fotografică „Aspecte ale dezvol
tării industriei in România" și pro
grame de filme documentare româ
nești.

La Universitatea din ADEN a fost 
deschisă o expoziție de carte româ
nească, la loc de cinste fiind prezen
tate operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Rectorul universității și 
însărcinatul cu afaceri român au 
rostit alocuțiuni, subliniind evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și R.D.P. 
Yemen. Colecția de cărți, cuprinzind 
aproximativ 250 volume, a fost do
nată bibliotecii universității.

La AMMAN a avut loc o ceremonie 
în cadrul căreia s-a atribuit unei 
străzi denumirea capitalei României 
socialiste — București. în alocuțiu

nea rostită cu acest prilej, primarul 
Ammanului, Issam Al Ajlowni, a e- 
logiat politica de pace și colaborare 
promovată de România, precum și 
activitatea internațională neobosită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, de
dicată înțelegerii intre popoare. A- 
ceastă manifestare, a spus vorbitorul, 
trebuie considerată ca un omagiu pe 
care capitala Iordaniei, poporul aces
tei țări il aduc poporului prieten 
român cu ocazia zilei sale naționale.

în sala „Paasiklvi" a Universității 
din orașul finlandez TURKU s-a des
fășurat o adunare festivă in cadrul 
căreia primarul orașului, Vaino Lei
no, și ambasadorul Republicii Socia
liste România ' la Helsinki, Maria 
Stănescu, au evocat semnificația ac
tului de la 23 August 1944 și au pre
zentat marile transformări revoluțio
nare din viața social-economică a 
României în cei 38 de ani de la eli
berare. Au fost evidențiate succesele 
remarcabile obținute de poporul 
român în ultimii 17 ani de construc
ție socialistă, de cînd în fruntea 
partidului comunist și apoi a statu
lui a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost subliniat, ‘de ase
menea, cursul pozitiv al raporturilor 
rbmâno-finlandeze. în același lăcaș 
de cultură a fost deschisă o valoroa
să expoziție de carte românească, 
care va îmbogăți patrirrionlul biblio
tecii acestei cunoscute instituții de in- 
vățămînt superior. Expoziția cuprin
de operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrări privind istoria pa
triei și a poporului român, cărți din 
domeniul tehnico-științific, literatură 
social-politică, beletristică, volume de 
artă.

Noi experimente la bordul 
complexului științific orbital sovietic

Marți, in cea 
echipajul 

orbital „Saliut 7“ — „So- 
a desfășurat o sus-

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
de-a patra zi a evoluției in Cosmos, 
complexului științific 
iuz T-5“ — „Soiuz T-7‘ 
ținută activitate cosmică.

în primele zile ale 
evoluției comune in 
Cosmos a celor cinci 
membri ai echipajului 
— relatează agenția 
T.A.S.S. — cea mai 
mare parte din timp a 
fost rezervată exame
nului medical și psiho
logic al cosmonauților. 
Potrivit datelor preli
minare ale examenului 
medical, in starea să
nătății membrilor echi
pajului nu a interve
nit nimic deosebit.

Echipajul complexu
lui orbital a continuat

experimentele tehnice 
și geofizice înscrise in 
programul de zbor. 
Vor fl, de asemenea, 
continuate experimen
tele sovieto-franceze 
consacrate fotografie
rii obiectivelor ga
lactice.

Specialiștii iși leagă 
mari speranțe de re
zultatele experimen
tului „Tavria-1“, efec
tuat pentru prima oară 
in Cosmos. în cursul 
experimentului sint 
utilizate diferite me
tode de obținere in

condiții de impondera
bilitate a unor produse 
necesare economiei na
ționale — medicamen
te, materiale pentru 
activitatea de selecție 
in agricultură, sub
stanțe pentru indus
tria. alimentară și alte 
ramuri economice. La 
baza acestui experi
ment stau procesele de 
electroforeză a sub
stanțelor biologice in 
mediu lichid. Specialiș
tii apreciază că pe 
această cale pot fi ob
ținute produse cu pro
prietăți noi, care in 
condițiile terestre nu 
pot fi realizate datori
tă influenței forței de 
gravitație.

Convorbiri iugoslavo-cipriote
NICOSIA 24 (Agerpres), — Petar 

Stambolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit la Nicosia 
într-o vizită oficială de două zile. 
Agenda convorbirilor sale cu pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, va Include aspecte ale relațiilor 
bilaterale, unele chestiuni ale actua
lității politice internaționale, precum 
și probleme privind mișcarea de 
nealiniere.

Paralei, se vor desfășura convor
biri între miniștrii de externe ai 
Iugoslaviei, și Ciprului. Lazar Moisov 
și, respectiv, Nicos Rolandis.

Evoluția situației din Liban
Desemnarea viitorului președinte al țării

BEIRUT 23 (Agerpres). — Bechir 
Gemayel, in vîrstă de 34 de ani, lide
rul partidului Falangele Libaneze, 
principala formațiune din cadrul coa
liției Frontul Libanez, a fost desem
nat luni in funcția de președinte al

Libanului in locul lui Elias Sarkis, al 
cărui mandat expiră la 23 septem
brie. Alegerea a avut loc in condi
țiile prezenței a 62 din cei 92 mem
bri ai Parlamentului libanez.

Un nou grup de combatanți palestinieni a părăsit 
Beirutul de vest

BEIRUT 24 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă anunță că 
cel de-al patrulea grup de combatanți 
palestinieni a părăsit marți Bei
rutul de vest, Ia bordul navei ciprio
te „Sol Express". După o escală în 
portul Lamaca, grupul se va în
drepta spre Republica Democrată 
Populară Yemen. Postul de radio 
libanez a anunțat, potrivit agenției 
France Presse, că miercuri va începe 
evacuarea unor combatanți palesti
nieni spre Siria, pe șoseaua dintre 
Beirut și Damasc.

CAIRO 23 (Agerpres). — „Profund 
preocupat și îngrijorat" de evoluția 
situației din Orientul Mijlociu, care 
trece astăzi „printr-o catastrofă de 
proporții nemaiintîlnite", președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a de
clarat intr-un interviu cu cotidianul 
american „Washington Post", că „ar 
fi o nouă ocazie pierdută să se crea
dă că ceea ce s-a petrecut în ulti
mele săptămini la Beirut și în Liban 
a făcut să dispară problema palesti
niană sau a plasat-o intr-o poziție se- 
cuhdară". EI a cerut Statelor Unite 
să’ recunoască „dreptul poporului pa
lestinian la autodeterminare".

O.N.U.; Reafirmarea dreptului poporului 
namibian la autodeterminare

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare a reafirmat dreptul poporului 
namibian la autodeterminare, liber
tate și independență națională. în

documentul adoptat de comitet sint 
respinse ferm încercările regimului 
rasist de la Pretoria de a impune 
poporului namibian un regim nepopu
lar, relatează agenția T.A.S.S.

„Situația economică mondială continuă 
să rămînă îngrijorătoare*

— relevă raportul anual al F.M.I.
WASHINGTON 23 (Agerpres). — în 

raportul său anual, publicat dumini
că, Fondul Monetar Internațional re
levă că situația economică mondială 
continuă să rămină îngrijorătoare. 
Raportul, citat de agențiile interna
ționale de presă, rămine extrem de 
prudent in ce privește perspectivele 
unei grabnice redresări economice. 
Totodată, in document se arată că 
produsul național global al țărilor oc
cidentale dezvoltate a crescut în anii 
1980 și 1981 cu numai 1,25 Ia sută, iar 
în anul 1982 situația nu este mai bună, 
în același timp, în unele țări dezvol
tate industrial din Occident rata șo
majului continuă să fie ridicată, con
stituind Ia mijlocul anului 1982 apro
ximativ 8 Ia sută din totalul forței de 
muncă salariate.

Autorii raportului atrag atenția 
asupra faptului că lărgirea volumului 
comerțului mondial se produce in
tr-un ritm extrem de lent, ceea ce 
face ca numeroase țări și îndeosebi 
cele în curs de dezvoltare să înre
gistreze mari deficite ale balanțelor 
de plăți. Datoriile lor externe cresc 
și, in condițiile dobinzilor ridicate, 
acestor țări le este tot mai greu să-și 
plătească datoriile și dobinzile la ele. 
Deficitul global al balanțelor de plăți 
ale țărilor in curs de dezvoltare a fost 
de 99 miliarde de dolari în anul 1981 
și va fi de 97 miliarde de dolari în 
anul 1982, se arată in raport. Dato
riile globale ale țărilor în curs de 
dezvoltare care nu dispun de petrol 
propriu au fost, în anul 1981, de 436,9 
miliarde dolari.

Sesiunea ministerială a 
Organizației Conferinței Islamice

NIAMEY 24 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a 13-a se
siuni ministeriale a Organizației 
Conferinței Islamice (O.C.I.), care au 
inceput in capitala Nigerului, Nia
mey, a fost adoptată ieri ordinea 
de zi a sesiunii și au fost desem
nate patru comisii : pentru proble
me politice și din sfera informații
lor. pentru probleme economice, 
pentru probleme culturale și socia
le și pentru probleme administrati
ve și financiare — informează agen
ția France Presse. Ulterior, au fost 
deschise dezbaterile de politică gene
rală. in cadrul cărora primii vorbi
tori au fost reprezentantul Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) și cel al Marocului.

Politica dobinzilor înalte afectează atit țările in curs
de dezvoltare, cit și pe cele dezvoltate

Declarația președintelui Parlamentului vest-european
BOGOTA 24 (Agerpres). — Aflat la 

Bogota in cadrul unei misiuni vi- 
zind — după cum relatează agenția 
France Presse — ameliorarea relații
lor țărilor C.E.E. cu statele latino- 
americane după „răceala" survenită 
în aceste legături ca urmare a sanc
țiunilor economice comunitare între
prinse împotriva Argentinei in legă
tură cu conflictul anglo-argentinian 
privind insulele Malvine (Falkland), 
președintele Parlamentului vest-eu
ropean, Piet Dankert, a avut con

vorbiri cu membri ai Parlamentului 
latino-american, întrunit în capitala 
columbiană. Cu acest prilej, a fost 
examinat și impactul pe care unele 
aspecte ale politicii S.U.A. il au 
asupra țărilor vest-europene și la- 
tino-americane. ..Sintem afectați în 
aceeași măsură de consecințele poli
ticii dobinzilor înalte și apare tot 
mai clar că o serie de interese 
americane nu concordă cu inte
resele regiunilor noastre" — a spus 
Dankert

ZIUA NAȚIONALĂ |

A REPUBLICII ORIENTALE A URUGUAYULUI------- - —_— -------------------------------  J
Excelenței Sale ț |

Domnului general-locotenent (r) GREGORIO 
CONRADO ALVAREZ ARMELINO
Președintele Republicii Orientale a Vruguayului

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguay- 
ului, vă adresez sincere felicitări, iar poporului Uruguayan cele mai bune urări 
de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Uruguayan 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 157 de ani 
de la dobîndirea inde
pendenței de stat. Do
minația străină, insti
tuită in 1516 de către 
spanioli, a durat trei 
secole. După o primă 
scurtă perioadă de 
neatirnare, obținută in 
1814, a urmat anexa
rea de către Brazilia, 
în 1825, a fost din nou 
proclamată indepen

dența — pecetluită 
prin bătălia de la Itii- 
zaingo din 1827.
, Situat la coasta 
Atlanticului, între Bra
zilia și Argentina. Uru- 
guayul are o supra
față de 177 508 km.

Beneficiind de con
diții de climă și sol 
favorabile, sectorul e- 
conomic principal al 
țării continuă să-l 
constituie cel agrar.

deși aici lucrează doar 
20 la sută din popu
lația activă. Uruguayul 
este un important pro
ducător și exportator 
de lină șl carne. Sub
solul s-a dovedit bogat 
in zăcăminte minerale. 
Baza industrială exis
tentă o formează cu 
precădere întreprinde
rile alimentare și tex
tile. care prelucrează 
materiile prime furni
zate de sectorul agrar.

PE DIFERITE MERIDIANE ALE GLOBULUI
în favoarea unei strategii 

comune pe plan

AMPLE ACȚIUNI POPULARE PENTRU DEZARMARE ȘI PACE
„EUROPA NU ARE NEVOIE 
DE NOI ARME NUCLEARE"

HAGA 24 (Agerpres). — Princi
palele organizații de luptă pentru 
pace din Olanda au lansat un apel 
la intensificarea acțiunilor in fa
voarea dezarmării, apărării păcii, 
combaterii concepțiilor cu privire 
la posibilitatea unui „război nu
clear limitat". Vom desfășura ac
țiuni susținute pentru ca arma 
nucleară să nu fie amplasată in 
nici o țară europeană care nu de
ține in arsenalul ei asemenea arme 
— au declarat reprezentanți ai 
Consiliului ecumenic pentru pace 
din Olanda. Singurul răspuns re
zonabil al mișcării pentru pace Ia 
planurile cu privire Ia amplasarea 
de noi arme nucleare in Europa și 
la escaladarea cursei înarmărilor 
nucleare il constituie lupta hotări- 
tă împotriva amplasării pe terito
riul Olandei a rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune și a bombelor cu neutroni — 
a declarat președintele Comitetului 
unit „Opriți bomba cu neutroni ! 
Opriți cursa înarmărilor nuclearei".

„SA PREVENIM 
O NOUĂ HIROSHIMA"

BERLINUL OCCIDENTAL 24 (A- 
gerpres). - Sub deviza „Să preve
nim o nouă Hiroshima ! Să nu per
mitem declanșarea unui război 
nucleari", în Berlinul occidental s-a 
desfășurat un forum al opiniei pu
blice inițiat de Sindicatul lucrăto
rilor din instituțiile comunale și de 
transporturi. Vorbitorii au subliniat 
că lup.ta pentru pace este o parte 
inseparabilă a luptei oamenilor 
muncii pentru apărarea drepturilor 
lor economice și sociale.

SICILIENII SE OPUN 
AMPLASĂRII DE RACHETE 

LA COMISO
ROMA 23 (Agerpres). — La Co

miso, in Sicilia, a avut loc o de
monstrație împotriva instalării de 
rachete ale N.A.T.O. in această par
te a Italiei. Participanții și-au ex
primat protestul față de hotărîrea 
autorităților de a reamenaja vechiul

aeroport militar de Ia Comiso in
tr-o bază de rachete a N.A.T.O., re
latează agenția France Presse. 
Aceeași agenție semnalează că, in 
ultima perioadă, in Sicilia s-au în
mulțit acțiunile de protest împo
triva amplasării de rachete ale 
N.A.T.O. și că in luna iunie a avut 
Ioc și un marș ai luptătorilor pen
tru pace din Comiso.

PENTRU 
DEMILITARIZAREA 

OCEANULUI INDIAN
PORT LOUIS 24 (Agerpres). — 

La Port Louis au avut loc convor
biri intre primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, aflat in vizită ofi
cială, și șeful guvernului din Mau
ritius, Annerood Jugnauth. Potrivit 
agenției P.T.I., au fost abordate 
probleme ce privesc situația din re
giunea Oceanului Indian, subliniin- 
du-se necesitatea demilitarizării zo
nei și, in acest context, a restabi
lirii suveranității statului Mauritius 
asupra insulei Diego Garda, unde 
se află o importantă bază militară 
anglo-atnericană.

„SĂ ÎNCETEZE CURSA ÎNARMĂRILOR!"

Demonstrație populară la Sidney, la care au participat reprezentanți din toate regiunile țării, pentru a cere 
măsuri hotărite în vederea încetării cursei înarmărilor, în primul rînd nucleare

Apel adresat secretarului generai al O.N.U. 
pentru salvarea vieții unor militanți de culoare 

condamnați de regimul de la Pretoria
PRETORIA 24 (Agerpres). — Con

gresul Național African (A.N.C.) din 
Africa de Sud a lansat un apel secre
tarului general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, in care cere anu
larea sentinței de condamnare ia 
moarte dictată împotriva a trei dintre 
militanții săi de către regimul rasist 
de la Pretoria — informează agenția 
Prensa Latina. Documentul, semnat 
de secretarul general al A.N.C.. Al
fred Nz<5, insistă asupra necesității 
ca toate țările membre ale O.N.U. sâ 
inițieze acțiuni concrete pentru salva

rea vieții Iui Simon Mogoerane, Jerry 
Semano Molololi și Marcus Thabe 
Metaung. a căror vină nu este alta 
decit lupta pentru drepturile popu
lației de culoare. Declarația cheamă 
— pe de altă parte — la instituirea 
de sancțiuni împotriva regimului de 
apartheid sud-african, a cărui politică 
constituie o amenințare la adresa 
păcii in regiune. Totodată, se relevă 
necesitatea intensificării acțiunilor 
menite să conducă la eliberarea tu
turor deținuților politici aflați in 
închisorile Africii de Sud.

^AGENȚIILE Dț PRESA
e scurt

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI FRELIMO. La Maputo s-au 
desfășurat lucrările plenarei C.C. 
al Partidului FRELIMO, care a 
dezbătut tezele legate de pre
gătirea celui de-al IV-lea Con
gres al partidului, programat 
să se desfășoare in aprilie 
1983. C.C. al Partidului FRELIMO 
a hotărit să recomande Adunării 
Populare a Mozambicului ținerea 
de alegeri generale pentru organele 
populare in luna aprilie a anului 
viitor, dupâ încheierea lucrărilor 
celui de-al patrulea congres al parti
dului. în cadrul plenarei a luat 
cuvintul președintele Partidului 
FRELIMO, Samora Moises Machel.

VIZITA LA TOKIO A SECRE
TARULUI GENERAL AL O N U. 
Primul ministru ai Japoniei. Zenko 
Suzuki, a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, care efec
tuează o vizită oficială de cinci zile 
la Tokio. Au fost examinate pro
bleme legate de sporirea contribu
ției Japoniei la activitățile O.N.-U.

DEVALORIZAREA COROANEI 
ISLANDEZE. Primul ministru al 
Islandei, Gunnar Thoroddsen, a a- 
nunțat devalorizarea cu 13 la sută 
a coroanei islandeze. Precedenta 
devalorizare, de 12 la sută, a mo
nedei acestei țări a fost efectuată 
în prima lună a anului curent. Pre

mierul islandez a prezentat, tot
odată, măsurile economice riguroa
se adoptate dc guvern in vederea 
reducerii inflației.

ÎN ORAȘUL NORD-JAPONEZ 
YUBARI, aproximativ l 800 de 
mineri au inceput o grevă de pro
test împotriva deciziei patronatu
lui de a închide mina din locali
tate a societății Hokutan. care, în 
pofida sprijinului financiar masiv 
primit in ultimul timp, a fost de
clarată falimentară. ■ Prin închide
rea minei, precizează agenția Asso
ciated Press, intr-o primă etapă ar 
urma să fie concediat i 400 de mi
neri, iar cu o lună mai tîrziu apro
ximativ 2 000 de mineri.

latino-american
in vederea consolidării 

independenței economice
CARACAS 24 (Agerpres). — în 

capitala Venezuelei s-au deschis lu
crările celei de-a opta sesiuni anuale 
a Consiliului latino-american, orga
nul suprem al Sistemului Economic 
Latino-American (S.E.L.A.), la care 
iau parte miniștri și alte oficialități 
guvernamentale din cele 26 de țări 
membre. Pe agenda de lucru a sesiu
nii figurează, între altele, pr<5*’pme- 
le ce privesc formularea une^’Xj’a- ' 
tegii comune care să asigur: s-
pendența economică a țărilrt lat; 
americane, relațiile econonfcar'cu 
Piața comună și poziția S.E.LjL la 
viitoarea reuniune ministerială a 
G.A.T.T.

Deschizînd dezbaterile, președinte
le țării-gazdă. Luis Herrera Campins, 
a subliniat necesitatea extinderii coo
perării intre statele membre ca prin
cipală modalitate de a reduce „vul
nerabilitatea economiilor în actuala 
conjunctură economică mondială", 
relatează agenția Prensa Latina. Pre
ședintele a arătat că principalele do
menii de acțiune trebuie să fie agri
cultura. pentru a se asigura necesa
rul de produse alimentare, șl indus
tria bunurilor de investiții, ca ele
ment de bază al progresului econo
mic general.

Pe dq altă parte, șeful statului ve- 
hezuelean a relevat, că dificultățile 
economice au fost agravate de prac
ticile protecționiste ale statelor dez
voltate. care au impus noi bariere 
tarifare și netarifare în calea expor
turilor latino-americane.

Conferință internațională 
In domeniul alimentar

JAKARTA 24 (Agerpres). — La Ja
karta s-au încheiat lucrările Confe
rinței internaționale a economiștilor 
și experțllor in domeniul alimentar, 
în cadrul dezbaterilor au fost exa
minate cu precădere probleme refe
ritoare la ridicarea productivității a- 
griculturii și lichidarea penuriei de 
produse alimentare intr-o serie de 
țări. în cuvintarea rostită la confe
rință, președintele Indoneziei, Suhar
to, a arătat, intre altele, că pe planeta 
noastră milioane de oameni suferă 
de foame și, de aceea, proh ma a- 
Ilmentară este una dintre, xi. mai 
importante care stau in u ani- 
tații. Președintele Suhar y a 
niat că dezvoltarea proc^Aiei agri
cole rămine in centrul atenției pla
nurilor economice de lungă durată 
ale Indoneziei.

Cooperarea înterafricană și imperativul 
unei noi ordini economice internaționale

DAR ES SALAAM 24 (Agerpres). 
— La Dar Es Salaam s-au încheiat 
convorbirile dintre președintele Tan
zaniei. Julius Nyerere. și Alexander 
Ekweme, vicepreședintele Nigeriei. 
Tanzania și Nigeria — se sublinia
ză in comunicatul comun — condam
nă energic agresiunea Republicii 
Sud-Africane împotriva Angolei și 
cer retragerea imediată și necondi
ționată a trupelor regimului de la 
Pretoria de pe teritoriul angolez.

Examinînd o serie de probleme 
interesind continentul african. Tan

zania și Nigeria au subliniat hotă- 
rirea lor de a acționa in direcția 
consolidării unității africane. Părți
le s-au pronunțat pentru dezvoltarea 
cooperării regionale, a relațiilor e- 
conomice in scopul asigurării pro
gresului social al tuturor popoarelor 
africane. A fost, totodată, exprima
tă hotărirea de a se acționa susți
nut pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale și s-a 
subliniat necesitatea unității și con
solidării colaborării dintre țările In 
curs de dezvoltare.

NOUA CONSTITUȚIE A REPU
BLICII GUINEEA ECUATORIA
LA. în urma referendumului care 
a avut loc in Republica Guineea 
Ecuatorială a fost aprobat proiec
tul noii constituții a țării, relatea
ză agenția T.A.S.S. Potrivit datelor 
oficiale, pentru constituție s-au 
pronunțat 98 Ia sută din partici- 
panții la referendum. Noua lege 
fundamentală prevede instituirea 
funcției de președinte al republicii. 
Primul președinte al republicii a 
devenit președintele Consiliului 
Militar Suprem și al guvernului, 
Teodoro Obiang Nguema Mbazogo.

CEI TREI CERCETĂTORI BRI
TANICI, dispăruți de la data de > 
13 august pe continentul antarctic, 
sint considerați decedați și căutarea 
lor a fost abandonată — a anunțat 
conducerea instituției „British An
tarctic Survey". în ziua menționată, 
cei trei au plecat in misiune fără 
provizii. Imediat ce dispariția lor a 
fost semnalată, aviația chiliană din 
zonă a inceput căutarea lor, fără 
a le da însă de urmă. Se crede câ 
dispăruții fie că au fost purtați in 
derivă de un bloc de gheață, fie 
că au căzut într-o crevasă ascunsă 
sub gheața și zăpada amăgitoare.

CENTRALA ATOMOELECTRICA 
IN R, P. CHINEZA. în R. P. Chi
neză se află in plină desfășurare 
pregătirile in vederea construirii 
primei centrale atomoelectrice din 
țară, transmite agenția China Nouă, 
Instalațiile vor avea o capacitate 
de 300 000 kW, centrala urmind să 
fie dotată cu un reactor cu apă 
presurizat^.

SECETA IN ITALIA. După cum 
informează ziarul „11 Messagero", 
din cauza vremii călduroase și us
cate în regiunea Aptîlia — grinarul 
tradițional al Italiei — din sudul 
țării, recolta de cereale a fost dis
trusă in proporție de 46 la sută, 
iar in Sardinia de peste 50 la 
sută.

LA MAPUTO au avut loc fune
raliile lui Ruth First, cunoscută 
militantă pentru drepturile popu
lației de culoare din Africa de Sud, 
unul din liderii Congresului Națio
nal African (A.N.C.), care și-a pier
dut viața ca urmare a unui atentat 
terorist pus la cale în capitala mo- 
zambicană de serviciile secrete ale 
regimului rasist de la Pretoria.
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