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în șpiritu[ orientărilor sarcinilor subliniate 

de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu

la recenta consfătuire de lucru de la C. C. al P. C. R. 

PUTERNICĂ MOBILIZARE A TORTELOR PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA PROGRAMELOR DE CREȘTERE 
MAI ACCENTUATĂ A PRODUCȚIEI AGRICOLE

rSub arcul de triumfal marii sărbători focșani: Laminor 
de profile mijlocii

9

ÎMPLINIRILE
ȘI CERTITUDINILE TĂRII

Cu sentimente de patriotică 
mândrie, cu demnitate și viguros 
optimism, țara întreagă a oma
giat, luni, marea noastră sărbă
toare națională — a 38-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Imaginea lumi
noasă a țării în sărbătoare, ima
ginea uriașelor coloane cu sutele 
de mii de oameni care, sub un
duirea tricolorului, a steagului 
partidului, au demonstrat în Ca
pitală și în alte orașe ale țării s-a 
constituit într-un vibrant și con
vingător document al realităților 
socialiste românești, al sentimen
telor care însuflețesc pe toți ce
tățenii patriei noastre. Din mul
titudinea de sensuri și semnifi
cații ale acestor manifestări săr
bătorești desprindem cîteva din 
adevărurile esențiale în numele 
cărora au fost prezenți în coloa
nele demonstrațiilor sute și sute 
de mii de oameni ai muncii.

In primul rînd, marea sărbă- 
c toare a tuturor conștiințelor țării 
, ’ pus în evidență voința fermă a

Vitregului popor de a înfăptui 
Heabătut politica partidului, de a 
da viață mobilizatoarelor obiec
tive ale Congresului al Xll-lea. 
Miile și miile de pancarte și pa
nouri, în cifrele și graficele că
rora au fost sintetizate cu mare 
forță expresivă rezultatele obți
nute în acești 38 de ani de har
nicul nostru popor, au adeverit 
cu putere că dacă astăzi România 
este de zeci de ori mai puternică, 
mai bogată, ca în acel august 
dinții al libertății sale, că dacă 
țara este astăzi liberă, demnă, 
sieși stăpînă, aceasta se dato
rează politicii partidului ce a 
deschis largi orizonturi desfășu
rării depline a marilor energii 
ale națiunii - noastre, chemînd-o 
să cuteze mereu mai sus, să dea 
adevărata măsură a puterii sale 
de creație.

Iar cuvintele rostite alăturat 
„Partidul — Ceaușeșcu — Româ
nia" au dat încă o dată glas 
adîncii și unanimei convingeri că 
din toți acești 38. de ani, ultimii 
17, de cînd în fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, au fost cei mai rod
nici, mai dinamici, mai bogați în 
împliniri. Raportînd cu firească 
mîndrie aceste înfăptuiri în ziua 
marii sărbători, poporul întreg a 
fost adînc pătruns de adevărul că 
ele sint rodul strădaniilor și e- 
forturilor proprii, că în munca 
harnică a tuturor oamenilor a- 
cestei țării, în investiția lor de 
gîndire creatoare, în grija cu care 

^este gospodărită avuția națională

se află sursa creșterii bunăstării 
noastre, a înălțării țării pe noi 
culmi de progres și civilizație. 
Bilanțul rodnic al acestui august, 
solidă temelie pentru înfăptuiri 
viitoare în industrie, agricultură, 
în cercetarea științifică, în învă
țământ, artă și cultură, este, de 
aceea, deopotrivă, mobilizator în
demn pentru realizarea exem
plară a sarcinilor celui de-al doi
lea an al cincinalului, ale aces
tui cincinal la finele căruia țara . 
noastră va urca o nouă treaptă 
pe drumul său spre comunism.

In același timp amplele mani
festări prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 23 August au pus puter
nic în lumină voința de a aduce 
prin strălucite fapte de muncă și 
conștiință noi temeiuri pentru 
consolidarea continuă a măreței 
cuceriri a acestor ani — unitatea 
strînsă a poporului în jurul parti
dului și al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu. 
Intr-adevăr, ca o puternică și 
strîns unită familie s-a înfățișat 
țara. Au spus-o cifrele înscrise 
pe panouri și pancarte, atestînd 
că pe întreg cuprinsul patriei oa
menii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — muncesc înfrățiți, uniți 
în cuget și simțiri, pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
prosperitatea patriei comune și a 
fiecăruia dintre fiii ei. Sărbăto
rind ziua de 23 August, poporul 
nostru a făcut dovada conștiinței 
clare că dacă în urmă cu 38 de 
ani eroica sa luptă a triumfat 
faptul s-a datorat ridicării sale la 
acțiune, ca un singur om ; po
porul nostru este profund pătruns 
de convingerea că dacă în toți 
acești 38 de ani a străbătut un 
drum lung, comprimând efectiv 
timpul, a fost pentru că a trăit, 
a muncit, a luptat umăr Ungă 
umăr și inimă lingă inimă ; po
porul nostru cunoaște această 
mare lecție a istoriei noastre, mai 
depărtate ori măi recente, în fi
lele căreia stă scris că unitatea 
poporului a fost și este un nese
cat izvor de tărie, că ea ne-a dat 
puterea să biruim greutăți, să de
pășim obstacole, înaintînd spre 
ținta visată. De aceea, la 23 Au
gust. miile de coloane de demon
stranți au alcătuit de fapt o sin
gură și grandioasă coloană, a 
unui popor liber și unit, stăpîn 
pe soarta sa, adine convins că 
unitatea constituie garanția trai
nică a izbînzilor noastre de miine.

Din multitudinea de sensuri și 
semnificații a acestor sărbăto
rești manifestări s-a desprins tot
odată o mare și exemplară aspi-

rație a întregii noastre națiuni: 
voința sacră a poporului român de 
a apăra pacea, de a promova larg 
colaborarea, încrederea, apropie
rea între popoare. Intr-adevăr, cu 
deosebită putere a răsunat in a- 
ceastă zi glasul de pace al po
porului nostru, cerînd oprirea 
cursei înarmărilor, așezarea ra
porturilor dintre state pe temelia 
trainică a principiilor indepen
denței și suveranității, respectu
lui reciproc, cooperării mutual- 
avantajoase, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța. Cu
vintele „dezarmare-colaborare- 
pace“, înscrise pe atîtea pancarte, 
clamate din sute și mii de piep
turi, stau ca vibrantă mărturie a 
voinței poporului român de a face 
totul pentru ca cerul umanității 
să rămînă mereu senin, ca ome
nirea să nu mai cunoască nici- 
cînd prăpădul războaielor. După 
cum cuvintele „Ceaușeșcu — om 
al păcii" dau expresie mândriei 
noastre că în fruntea țării se află 
un neobosit luptător pentru' pacea 
lumii, ale cărui idei și inițiative 
constructive 
prețuire în 
prieteni noi 
meridianele.

23 August 1982 a fost, prin toate 
acestea, un nou și vibrant apel 
pe care poporul nostru l-a adre
sat popoarelor lumii pentru a se 
uni într-un mare front al păcii 
acum, pină cînd nu este prea tîr- 
ziu, pentru a spune un „NU!“ 
hotărît războiului, cursei înarmă
rilor, politicii de forță. Un vibrant 
apel pe care poporul nostru l-a 
adresat tuturor conștiințelor lu
cide de pretutindeni de a acționa 
neîncetat, cu hotărîre, pentru a 
face să triumfe dreptul funda
mental al popoarelor la viață, la 
pace. ...... r

...Poporul român a pășit, așadar, 
în cel de-al 39-lea an al liber
tății sale cu fruntea sus, decis să 
amplifice realizările de pînă 
acum, să urmeze cu devotament 
și abnegație cuvîntul partidului, 
patrioticele îndemnuri ale mare
lui său conducător, ale secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu, să în
făptuiască programele de dezvol
tare adoptate de Congresul al 
Xll-lea, să întîmpine prin noi 
fapte de muncă harnică Confe
rința Națională a partidului, eve
niment de seamă, cu ample re
zonanțe în viața partidului și a 
țării, menit să asigure ridicarea 
pe o nouă treaptă a procesului re
voluționar de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Agricultura noastră are capacitatea să realizeze producții
le stabilite în plan și chiar să le depășească ; ceea ce am pre
văzut pentru anul viitor putem nu numai să realizăm, dar chiar 
să și depășim, aplicînd cu fermitate învățămintele din acest an, 
generalizînd ceea ce este bun și înlăturînd cu hotărîre ceea ce 
este rău.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

se bucură de o largă 
lume, aducînd țării 
și statornici pe toate

La întreprinderea metalurgică din 
Focșani — una dintre noile unități 
construite pe platforma industrială a 
municipiului — a intrat în producție 
laminorul de profile mijlocii. încă 
din prima zi de producție s-a lucrat 
la nivelul parametrilor funcționali și 
de calitate prevăzuți pentru nivelul 
primului trimestru al anului viitor, 
fiind asigurate totodată condițiile 
realizării intregii game de sortimente 
și dimensiunile de profile prevăzute 
în proiect. Tehnologia de laminare a 
fost, elaborată de către un colectiv 
de ingineri și tehnicieni, din cadrul 
întreprinderii. Lucrările de proiectare 
și peste 95 la 
instalațiile din 
zate de unități 
în prezent, în 
sint în curs de finalizare montajul 
și reglajul la laminorul de sirmă, 
cea de-a doua mare capacitate care 
urmează să fie pusă în funcțiune, 
(Dan Drăgulescu).

sută din utilajele și 
dotare au fost reali- 
specializate din țară, 
cadrul întreprinderii

După cum este cunoscut. în zilele 
de 19—20 august, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, se
cretar general al partidului, s-au 
desfășurat lucrările consfătuirii de 
lucru de la C.C. al P.C.R. consa
crate problemelor 
Organizată din 
inițiativa secre
tarului general al 
partidului, recen
ta consfătuire de 
lucru se înscrie 
în practica pro
fund democra- 

promovată 
consecventă 

conducătorul 
partidului și sta
tului nostru, de 
a se consulta și 
dezbate sistema
tic cu oamenii 
muncii din dife
rite sectoare, cu 
specialiștii și ac
tivul de partid, 
sarcinile funda
mentale ale dez
voltării economi- 
co-sociale a pa
triei.

Desfășurată la 
puțin timp după 
încheierea recol
tării cerealelor 
păioase și cu cî
teva zile -înaintea 
începerii campa
niei agricole de 
toamnă, consfă
tuirea a consti
tuit un bun pri
lej pentru contu
rarea unor con
cluzii și învățăminte 
de pină acum a oamenilor mun
cii din agricultură, pentru sta
bilirea căilor și măsurilor prac
tice menite să asigure execu
tarea în bune condiții a lucrărilor 
agricole de toamnă. Prin profunzi
mea analizei problemelor abordate, 
de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste, consfătuirea i- 
lustrează in mod grăitor grija per- 
manențg,zpQ„care conducerea parti
dului, Secretarial său general, o a- 
cordă modernizării acestei ramuri 
de bază a economiei naționale. în- 

^Jăptuirii obiectivelor noii revoluții

din agricultură.

agrare, a sarcinilor importante ce 
staiț în actualul cincinal in fața a- 
griculturii. in vederea aprovizionă
rii în condiții cit mai bune a popu
lației cu produse agroalimentare, 
asigurării celorlalte necesități ale 
economiei, inclusiv a sarcinilor

CULORI DE AUGUST
Nu, nu o metaforă am în 

vedere, ci culori propriu- 
zise. Această parte de țară 
beneficiază de multe zile 
însorite, iată că și acum vre
mea s-a înseninat după cîteva 
ploi repezi, sfirșitul de vară 
reintră in drepturile sale și 
odată cu ea acea paletă mul
ticoloră pentru care orice ar
tist ar putea invidia natura. 
Și nu numai natura, dar și 
pe gospodarii unei localități 
bine gospodărite. Oradea este 
neîndoielnic un astfel de 
oraș. Un interlocutor ne-a 
spus că are parte de „edili 
inspirați". Faptele îi confirmă 
spusa, potrivită și unei 
rubrici a ziarului „Crișana", 
intitulată „Orașul nostru — 
casa noastră". Se vede că se 
extind apartamentele noastre, 
de la un mediu casnic ime
diat la altul din ce in ce mai 
cuprinzător. Și că ele se ex
tind la Oradea efectiv se 
vede, cu ochiul liber și de la 
început. în fiecare primăva
ră, edilii patronează o acțiu
ne a curățeniei generale, care 
mai continuă și în această 
lună de august și la care 
participă mulți locuitori. Se 
renovează multe caSe vechi, 
se zugrăvesc multe fațade in 
caracteristicile lor culori pas
telate, cite un verde, galben 
albastru, roz, de obicei în 
nuanțe deschise, bine tempe
rate, într-o tonalitate senină, 
veselă, de vădită bună dispo
ziție. Aceasta este, in orice 
caz. impresia pe care o de
gajă elegant amenajatul pie- 
tonal de pe strada Republi
cii sau multe alte 
rate și ele, dintre 
va sint numite 
după vecinătatea 
verzi, de asemenea bine în
treținute. Călătorul poposind 
cîteva zile la Oradea întîl- 
nește, astfel, acel aer de civi
lizație și de civilitate pe care 
l-au avut de bună seamă in 
vedere și cei care i-au acor
dat in ultimii ani citeva suc-

străzi, cu- 
care cite- 

parcuri", 
spatiilor

cesive distincții în competiția 
sa cu alte orașe ale țării.

Clădirile, piețele sau ma
lurile Crișului Repede, în 
răsfrîngeri multicolore, se 
armonizează însă mai cu sea
mă cu toți acei care le popu
lează și le stăpînesc. De Ia 
cei 60 000 locuitori ai săi de 
altădată. Oradea a ajuns să 
depășească impresionanta 
cifră de 200 000. Aproape o 
treime din bihoreni trăiesc 
aici și produc cam 60 la sută 
din bunurile județului. Omul 
de pe stradă pare calm, așe-

tuturor 
județe, 
atit de 
ultimi- 
treilea 

casă

de Ion IANOȘI

zat, statornic, liniștea lui 
afișată ascunde insă, neîn
doielnic. frămîntări și cău
tări. energii și expansiuni 
pe măsura înnoirilor la care 
participă și pe care le im
pulsionează. E suficient să 
ne amintim doar cîteva din
tre noile meserii industriale 
cu care a trebuit să se fami
liarizeze. printre vocațiile 
lui statornicindu-se și ace
lea de a turna oțel și a fa
brica ciment, a produce alu
mină. a modela lemn ji a 
migăli medicamente, 
ajuns să producă 
comandă-program, 
de sudură, utilaje 
gice, excavatoare, 
mai detaliem măietria 
în a produce îmbrăcăminte 
și încălțăminte, mobilă și 
confecții.

Pină să dea primele sale 
șarie din 1965, marcind o 
importantă premieră indus
trială, de cît sprijin a tre
buit să beneficieze între
prinderea de alumină din 
Oradea din partea atîtor uzi
ne din București. Ploiești. 
Sibiu, dar și cite mereu spo
rite recompense a reușit ea

El a 
mașini cu 

instalații 
metalur- 

ca să nu 
sa

să ofere de atunci 
celorlalte localități și 
De atunci, adică în 
dinamica perioadă a 
lor 17 ani, fiecare al
bihorean s-a mutat în 
nouă și au fost înființate în 
județ 50 000 de noi locuri de 
muncă. S-a găsit aici petrol 
și a fost nevoie de petroliști 
calificați, iar acum se stu
diază — inclusiv de către 
cadrele didactice și studenții 
institutului de invățămint 
superior din Oradea — va
lorificarea unor inedite sur
se de energie care rezidă în 
apele geotermale atit de 
abundente ale județului, în 
cursurile de apă (prin ame
najarea rețelei de hidrocen
trale sau microhidrocentra- 
le), in energia eoliană și so
lară — de vreme ce județul 
are parte de multe zile-în
sorite în cursul unui an.

Toate se corelează intre 
ele. chiar și intr-un răstimp 
scurt petrecut pe aceste 
leaguri. Pornind către 
tierul hidrocentralei in 
strucție Remeți. de pe 
lea Iadei, ne-a fost dat
întii să privim cu încintare 
cîmpiHe bihorene. de pe care 
gospodarii, după ce au strîns 
o bună recoltă de griu, sint 
hotărîți să obțină o și mai 
bună producție de porumb ; 
am trecut apoi pe lingă ma
rea fabrică de ciment de la 
Aleșd, după care, pătrunzind 
în Apuseni, chiar la Re
meți, am nimerit la cursuri
le de vară organizate anual 
de lectori ai 
rășpindire a 
științifice și 
universitatea 
fică, cursuri 
sori, medici, 
sarcinile ce le revin în răs- 
pîndirea științei și educația 
umanistă, potrivit cu indica
țiile plenarei din iunie a 
partidului. Adevărata multi
lateralitate e incompatibilă 
cu neglijarea vreuneia din-

me- 
șan- 
con-
Va- 
mai

comisiilor de 
cunoștințelor 

tehnice de la 
cultural-științi- 
la care profe- 
ingineri dezbat

cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor consfătuirii de lucru — re
ieșite 
toare, 
gență 
bune 
mai ales a stărilor de lucruri ne- 

, gative ce s-au
------------------ manifestat în di

ferite sectoare ale 
producției agrico
le — reprezintă 
un amplu și cu
prinzător program 
de acțiune, care 
trebuie să stea la 
bază activității 
imediate și de 
perspectivă a tu
turor oamenilor 
muncii din agri
cultură — înce- 
pînd de la minis
ter și pină la fie
care unitate agri
colă în parte — 
la baza perfecțio
nării activității de 
conducere a agri
culturii de către 
organele de partid 
și de stat în 
vederea creșterii 
mai accentuate a 
producției agri
cole și înfăptuirii 
neabătute a o- 
biectivelor noii 
revoluții agrare.

Analiza apro
fundată cuprinsă 
in cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușeșcu 
monstrează

din analiza amplă, cuprinză- 
pătrunsă de o înaltă exi- 

partinicâ, atit a rezultatelor 
înregistrate pînă acum, cit

® In fiecare unitate agricolă, în fiecare județ, să 
se ia toate măsurile pentru pregătirea temeinică și 
buna desfășurare a însămînțărilor de toamnă

• Prin participarea la muncă a tuturor locuitori
lor de la sate și utilizarea deplină a mijloacelor me
canice să se asigure strîngerea la timp și fără pier
deri a plantelor tehnice, legumelor, porumbului și re
surselor de furaje .

• in interesul sporirii contribuției agriculturii la 
dezvoltarea generală a țării - cantitățile de produse 
prevăzute la fondul de stat să fie livrate integral

® Cercetarea științifică — mai ferm angajată în 
rezolvarea problemelor majore ale creșterii producției 
vegetale și animale

• înaltă răspundere, ordine și disciplină desă- 
vîrșite în activitatea oamenilor muncii din agricultură, 
a unităților și organelor agricole, pentru executarea 
la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor

din activitatea
A

pentru export. Toate acestea în 
scopul ca agricultura noastră socia
listă să-și aducă o contribuție cit 
mai substanțială la dezvoltarea e- 
conomică 
creșterea 
muncii.

Din nou 
strălucit și 
sfătuiri rolul determinant al tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu în pro
cesul de perfecționare a activității 
din agricultură, de ridicare a aces- 

• teia -la nivelul exigențelor actualei 
etape de dezvoltare a țării. Indica
țiile și sarcinile subliniate de se
cretarul general al partidului in

generală a patriei, la 
bunăstării oamenilor

s-a evidențiat în mod 
cu prilejul acestei con-

de- 
con- 

vingător că agricultura noastră dis
pune de mari rezerve de sporire a 
producției vegetale și animale. Sub
liniind rezultatele bune și foarte 
bune obținute de un număr de ju
dețe în ce privește producția de 
cereale păioase și atrăgind atenția 
că in alte județe, unele chiar ve
cine cu primele, s-au obținut re
colte reduse, cu mult sub posibili
tăți, secretarul general al partidu
lui a pus în evidență concluzia că 
nu peste tot s-a muncit cu aceeași 
răspundere pentru aplicarea corec
tă a tehnologiei, pentru executarea
(Continuare în pag. a II-a)

La întreprinderea electrocentrale București 
săptămînă-record în producție

Lucrătorii întreprinderii electro
centrale București au obținut in ca
drul săptăminii-record organizate in 
această perioadă, jn cinstea zilei de 
23 August, ca urmare a exploatării 
judicioase a agregatelor și instalații
lor, o economie de 657 tone combus
tibil convențional peste indicatorul 
planificat. în aceeași acțiune, lucră
torii secției de reparații din cadrul 
uzinei București Sud au reușit să 
repare un agregat de 100 MW cu 3 
zile mai devreme. Sint citeva rezul
tate cu care se mindrește, pe bună

dreptate, colectivul întreprinderii 
electrocentrale București, aflat în 
fruntea întrecerii socialiste pe ramură 
după primele șapte luni ale anului. 
Acestora li se adaugă totodată im
portante economii de energie elec
trică și combustibil convențional, ca 
și o putere electrică de 53 MW, pusă 
suplimentar la dispoziția sistemului 
electroenergetic prin reducerea 
mărului și duratei incidentelor, 
scurtarea duratelor de reparații 
nificate. (Anica Florescu).

Faptele entuziasmului
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Oradea : Reflexe geometrice

tre laturile ei constitutive. 
De aceea a și fost cazul să 
parvenim la invățămint și 
știință ; de aceea n-a fost 
chip să ocolim, Ia întoarce
rea in Oradea, nici librăriile 
și nici muzeele — printre 
ele cele două muzee memo
riale. parcă străjuind simbo
lic. prin chiar apropierea 
lor, frățeasca înțelegere a 
locuitorilor. Fiindcă, intr-a
devăr, Iosif Vulcan și Ady

Endre nu aparțin doar tre
cutului acestui pămint. lup
telor pentru dezrobire și îm
plinire purtate la sfirșitul 
secolului trecut și începutul 
celui prezent, ei ne, aparțin 
de fapt și de drept nouă, ce
lor care ne străduim să le 
înfăptuim idealurile. In fond, 
și titlul revistei „Familia", 
și denumirea societății lite
rare „A Holnap" („Ziua de 
miine") exprimă laconic nă-

zuințele care ne animă. Ele 
sint statornic înscrise pe 
frontispiciile bihorene. Și. 
dacă e să conchidem totuși 
printr-o extensie metafori
că. și ele fac parte dintr.e a- 
cele incintătoare culori" de 
Ia care am pornit — culori 
locale, dar pină Ia urmă și 
globale, caracteristice pentru 
un oraș, un județ, o țară, un 
an și întregul șir suitor de 
38 de ani împliniți.

Și azi, cînd îmi aduc 
aminte de. 23 August 
1944 și de zilele care 
i-au urmat, nu pot să 
nu mă gindesc la entu
ziasmul care ne cu
prinsese atunci pe toți. 
Sigur, au fost și alte 
sentimente : bucuria
că, am invins și că am 
scăpat de război, de 
mizerie și de dușmani, 
satisfacția de a putea 
să ne vedem iarăși de 
treburile noastre, 
rinta de a relua 
vieții de acolo de 
de-1 rupsese fără 
războiul, și atîtea 
tele. Dar peste 
și fără stavilă 
entuziasmul 
tot ceea ce _____
sau aveam intenția să 
săvirșim. Doream să 
facem mai mult și mai 
bine, să fim de folos 
întregului popor. Do
ream toate acestea, cu 
ardoarea de a reuși cu 
pasiune pentru tot ce 
întreprindeam, 
ruire față de 
care munceam 
cot.

Eram 
deșt 
după 
aveam 
trebuia . .
masă (moștenirea răz
boiului era tristă și 
săracă), nu știam încă 
prea bine ce aveam de 
făcut — ce vom lucra, 
unde vom lucra, cu 
cine vom lucra. Dar 
entuziasmul nostru 
acoperea totul, dorea 
să rezolve totul, nu 
numai să rezolve, dar 
să și ridice calitatea 
muncii noastre la un 
nivel nou, superior 
celui din trecut. Uneori 
mi-am spus — mai 
tîrziu — 
mul acela 
prinzător 
nos venea 
faptul că . 
eram mult mai tineri. 
Fără îndoială că ve
nea și de la tinerețe 
— totdeauna tinerii au 
un plus de entuziasm. 
Dar cred că venea 
mai ales de la faptul că 
începeam, cum speram 
cu înflăcărare, o eră 
de pace și prosperitate, 
iar cei care trăiseră 
războiul negru, mizer 
și ucigaș, doream să 
ne bucurăm din plin 
de noile vremuri, fără 
grija bombardamente
lor și fără teama că 
poate nu vom mai 
apuca ziua de miine. 
Mai era și faptul că 
întrezăream posibili
tatea de a ne face pla
nuri 
nică

^avea și ea nevoie

do- 
firul

al- 
toate 

era 
față de 
făceam

cu da
cei cu 
cot la

de mo- 
(ca 
nu 
ne
pe

destul 
îmbrăcați 
război), 
încă tot ce 

in casă și

spus
- că entuzias- 

atît de cu- 
și de lumi- 
poate de la 
pe atunci

de muncă spor- 
într-o țară care 

de

re-
Și mai era 
perspectivă 
mai ales 

ne indrep- 
socialism, 

citisem, 
discutasem,

noi pentru a fi 
construită, 
in această 
și faptul, 
faptul că 
tam spre 
despre care 
auzisem, 
nu știam poate înde
ajuns, dar pe. care îl 
sprijinisem și in care 
ne puseserăm nădej
dile noastre de drep
tate socială.

Și am pornit 
drum, toată țara, 
mare încredere și cu 
copleșitor entuziasm 1 
încredere in viitorul 
țării noastre și în so
cialism, entuziasm pen
tru munca 
Conduși de 
Comunist Român 
dorit cu pasiune, 
atunci ca și azi,

s-a

la 
cu

noastrâ. 
Partidul 

am 
Și 
să

Acad. Ștefan
BĂLAN

reușim pe deplin in 
munca noastră.

Am pornit pe acest 
drum nou, am pus 
umărul la construirea 
lui și n-a fost ușor 1 
Am invățat, am mun
cit cu elan, ne-am 
necăjit uneori că n-am 
lucrat mai bine, am 
avut și satisfacții, am 
înregistrat și izbinzi. 
Iar acum ne bucurăm, 
fiecare de părticica pe 
care am implinit-o, și 
toți ne mîndrim cu 
marile rezultate obți
nute de întregul nos
tru popor.

Metalurgiști, mineri 
și petroliști, construc
tori de mașini, chi- 
miști, constructori de 
uzine, locuințe și mari 
lucrări (mă mindresc 
și eu că sint uq, sol
dat din acest sector), 
electricieni, ca și agri
cultori, tractoriști, me
canici de locomo
tive, ca și toți mun
citorii. inginerii și teh
nicienii din toată pro
ducția țării — au 
realizat și realizează 
— prin munca lor de 
zi și noapte, vara și 
iarna, pe vreme bună 
sau pe vreme rea 
marile și micile 
crări necesare 
greșului țării. Ei 
păstrat nestins 
tamentul 
patrie și socialism ; ca 
și entuziasmul lor 
neobosit în lupta pen
tru dezvoltarea econo
mică și socială a țării.

Intelectualitatea ță-, 
rii, oamenii de știință, 
oamenii de cultură, 
creatorii in artă și li
teratură au contri-

lu- 
pro- 

au 
devo- 

lor față de

buit și contribuie e- 
sențial la încrederea 
in forțele noastre și in 
marele viitor al Româ
niei ; știința s-a inte
grat in dezvoltarea 
industriei, economiei și 
agriculturii țării noas
tre, invățămintul
dezvoltat la toate vir- 
stele, cartea are o răs- 
pindire deosebită, cul
tura și artele au ajuns 
în mijlocul maselor.

Partidul Comunist 
Român ne-a condus și 
ne-conduce spre ori
zonturi de care sîntem 
mîndri azi, cu care se 
vor mindri și urmașii 
noștri. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, se
cretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, ne-a purtat și 
ne poartă cu energie 
spre aceste țeluri, în- 
drumîndu-ne cu hotă
rîre spre cele ce sint 
de făcut pentru dez
voltarea în continuare 
a țării, pentru a face 
din România una din
tre țările înfloritoare 
ale lumii. Strînși în 
jurul său, trebuie să 
luptăm cu toate for
țele noastre, tot tim
pul, pentru aducerea 
la indeplinire a aces
tor sarcini de onoare, 
pentru construirea so
cialismului, pentru 
prestigiul patriei. Pildă 
vie a acestei atitudini 
este însăși activitatea 
neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu.

Pentru 
țelurile 
avem e 
de pace 
de încredere între po
poare și stabilitate. Să 
luptăm neobosit * pen
tru Realizarea lor. așa 
cum luptă — în frun
tea noastră — tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, mi
litant de seamă, pe 
plan național și inter
național, pentru pacea 
lumii. Să sprijinim 
lupta pentru pace și 
bunele ei efecte se vor 
reflecta în viața noas
tră și a copiilor noș
tri.

23 
un 
ponorului român, 
primind dorința 
totdeauna a poporului 
nostru pentru libertate, 
demnitate. indepen
dență și pace. Iar fie
care 23 August, din 
fiecare an, s-a dove
dit a fi un MEMENTO 
pentru fiecare dintre 
noi, cum a fost și acest 
cel de-al 38-lea august, 
in care țara și-a arătat 
la marea ei sărbătoa
re mărețele izbinzi so
cialiste.

a reuși 
pe care 
nevoie 
și dezarmare,

în 
le 

însă

August 1944 
moment eroic

este 
al 

ex- 
din-

I
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una organizare și disciplina sînt decisive pentru 
realizarea planului la producția

Cronica zilei

Ecoul munților"

I

I

I

I

I

Puțini dintre amatorii de dru
meții montane, care străbat una 
sau alta din cărăruile care duc 
spre virfurile Negoiu șl Mol
doveana, spre Iezer sau Pă
pușa, cărărui marcate cu indi
catoare menite să nu-i rătă
cească, știu că înaintea lor — 
și in folosul lor — una sau 
alta din aceste panglici șer
puitoare au fost croite, cu sirg 
și peripeții, de membrii unui 
echipaj sugestiv denumit „Ecoul 
munților*. După cum ne scrie 
corespondentul nostru < voluntar 
dr. Ion Micuț, echipajul este 
format din pionieri din Curtea 
de Argeș, îndrumați pe căile 
neumblate ale munților de ini
mosul profesor Gelu Ciucu- 
lescu. Împrospătat an de an cu 
pionieri (primii membri ai echi
pajului au trecut acum de vir- 
sta majoratului), echipajul „E- 
coul munților" a devenit unul 
dintre cele mai cunoscute și a- 
preciate din țară. O atestă și 
premiile ciștigate pină acum la 
concursurile naționale „Sfinxul 
Carpaților", „Traseul albastru", 
„Pana de aur", „Firul Ariad- 
nei“... Le urăm, în continuare, 
succes !

sau Pâ-

I

I

I
Tinărul...

I

I
I

pensionar
După mai bine de trei dece

nii de muncă, Mihai Dan din 
Sighetu Marmației nu și-a pus 
întrebarea ce va face cind va 
veni ziua ieșirii la pensie. O 
știa dinainte : va crește vaci. 
Și nu orice și oricum, ci numai 
vaci de elită din rasa „Bruna 
de Maramureș". Acum are in 
grajd patru vaci. Prima dintre 
ele a depășit 5 000 litri de lapte 
pe an, dar celelalte — ne asi
gură el — vor fi, fără îndoială, 
mai harnice, mai darnice. Lec
ția oferită de „pensionarul care 
nu vrea să îmbătrinească de
loc" — cum ii spun oamenii — 
o învață acum nu numai fecio
rii și nepoții lui, ci și alți pen
sionari. Și bine fac !

I

I
| Tabloul salvat I
I

I

I

I
I

I
I
I
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Funcționează la Muzeul Bru- 
kenthal din Sibiu un labora
tor zonal de restaurare și con
servare. Aici au fost restaurate, 
salvate de la pietre și redate 
timpului și bucuriei oamenilor 
numeroase creații de mare va
loare ale artei românești și uni
versale. Intre ultimele tablouri 
salvate se află și unul din co
lecția Muzeului Bran, de o deo
sebită valoare artistică. Văzîn- 
du-l cum arată acum, nici nu 
poți bănui că tabloul respectiv 
a fost,'pur și 'simplu, sfișiat in 
două și aproape distrus de un 
individ iresponsabil. Acum, re
născut ca pasărea Phoenix, ta
bloul e din nou numai bun de
pus în ramă.

Idee inspirată
Este cunoscut faptul că 

nele sălbatice contribuie 
stanțial la polenizarea naturală 
a plantelor și, îndeosebi., a tri- 
folienelor. Dar aceste albine 
sint greu de stabilizat. Iată insă 
că doi specialiști de la Muzeul 
județean de științele naturii din 
Bacău — Dina Aristița și Teo
dor Eșanu — au avut o idee 
inspirată : amenajarea unei in
stalații in lanurile de trifoi Și 
lucemă, mal bine zis o... locu
ință artificială pentru găzduirea 
acestor albine. Rezultatul a fost 
peste așteptări : albinele săl
batice s-au stabilizat in culcușu
rile oferite, iar producția de se
mințe de pe suprafața respec
tivă a crescut de 10-15 ori. Ba, 
mai mult : aceste cuiburi din 
mijlocul lucemei și trifoiului 
se dovedesc a fi locuințe con
fortabile pentru puietul de al
bine sălbatice și pe timp, de 
iarnă.

Recorduri
S-a dus vestea despre berbe

cul năzdrăvan de la
Lunca Veche a l.A.S. Vetri- 
șoaia, județul Vaslui, care a dat 
la o singură tunsoare peste 22 
kilograme de lină. O făcea, cum 
se zice, singur pe pielea lui. 
Acum, este rindul taurinelor să 
se înscrie cu un record. Aflăm 
că tot 
ma de 
taurin 
sporul 
ajuns, . , .
700 de grame pe zi de fiecare.

Sint, de fapt, recorduri ale 
hărniciei oamenilor, despre care 
vom scrie întotdeauna cu plă
cere.

albi- 
sub-

ferma

in județul Vaslui, la fer- 
ingrășare a tineretului 

Rîșești a l.A.S. Huși, 
de creștere realizat a 
în fazele I și II, la cite

| Drumeție
• sănătoasa
I Suferind de o boală chinui

toare, bucureșteanul Constantin 
Illiu s-a hotărit să-și comple

teze tratamentul medicamentos 
cu drumeții prelungite in mij- I locul naturii. Voința și dîrze- 
nia lui de a-și recăpăta sănăta
tea l-au făcut să se înscrie 
chiar și în asociația sportivă cu 
numele simbolic „Voința", să-și 
ia rucsacul in spinare și să-și 
petreacă o parte din concedii 
mergind pe jos, în jurul țării.

Cind ne-a vizitat la redac
ție, ne-a adus cîteva „jur
nale de călătorie" in care și-a 
consemnat impresiile, alături de 
zeci și sute de ștampile care-i 
atestă prezența și trecerea prin 
respectivele localități. In ulti
mii trei ani a străbătut 611 loca
lități pe o distanță de 
metri.

El ne 
jos l-a 
sănătos
se îmbolnăvi.

Argumentele sale sînt demne 
de toată atenția l

I
I
I
I

3 200 kilo-

mersul pe 
chiar mai

I
asigură că

făcut acum 
decit era înainte de a

I Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

I

I
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Citeva zeci de combine noi, frumos 
aliniate pe Splaiul Independenței din 
Capitală, anunță trecătorul că se afJâ 
în apropierea uzinei „Semănătoarea". 
Strecurindu-ne printre combine, in
trăm în incinta unității. Aici, aleile 
și spațiile uzinale sint literalmente 
sufocate de alte zeci și zeci de com
bine. După forfota din curte, unde 
sute de muncitori trebăluiesc pe lin
gă combine, ești tentat să crezi că 
fluxul de montaj este prelungit și in 
afara halelor de producție. Iureșul în 
care se desfășoară activitatea uzinei 
ne face să bănuim că sarcinile de 
plan sint nu numai îndeplinite, dar 
și depășite, că beneficiarii uzinei nu 
mai fac față cu recepția combinelor. 
Dar...

RESTANȚELE SE MENȚIN. In
ginerul Dan Georgescu, șeful servi
ciului plan, avea să ne spulbere bă
nuielile. „în șapte luni întreprin
derea a acumulat o restanță la pro
ducția fizică de 215 combine. Această 
restanță a apărut în lunile mai și 
iunie datorită soluționării cu fntîr- 
ziere a problemelor legate de trece
rea în producția de serie a noii com
bine C 14 U“.

Se cuvine însă făcută o precizare. 
Intrarea în producție a unui produs 
de o complexitate deosebită — cum 
este noua combină — poate explica, 
dar nu justifica o perturbare a rit
mului producției. Apare surprinză
toare însă această situație la „Semă
nătoarea", întreprindere care s-a si
tuat constant printre unitățile frun
tașe din industria constructoare de 
mașini in condițiile în care practic, 
an de an, aici s-au asimilat în fabri
cație produse noi.

Oricum, perturbarea ritmului de 
producție s-a produs, iar măsura 
exactă a problemelor nesoluționate 
de conducerea unității și a centralei 
industriale — . bine de știut, aflată 
chiar în incinta întreprinderii „Se
mănătoarea" — este echivalentă cu 
neproducerea la. timp a 215 combine, 
care au „scăpat" campania de recol
tare a păioaselor din acest an. Dar 
combina C 14 U. fiind o combină 
universală, este destinată și recoltă
rii porumbului. Deci principala pro

blemă constă nu în a căuta justifi
cări și vinovății pentru apariția res
tanțelor, ci a găsi soluțiile pentru re
cuperarea lor intr-un timp cit mai 
scurt.

SE ÎNTREZĂREȘTE UN REVIRI
MENT. Așadar, cind vor fi recupe
rate restanțele ? Ministerul de re
sort, îngrijorat de situația îndeplini
rii planului la unitatea sa de pe 
cheiul Dimboviței, a stabilit încă de 
luna trecută un grafic potrivit că
ruia in iulie și august urmau să fie 
fabricate cele 215 combine aflate pe 
lista produselor restante. Colectivul 
întreprinderii „Semănătoarea" nu a

deri bucureștene se va produce, așa 
după cum afirmă cei investiți cu 
conducerea ei, in perioada imediat 
următoare.

MASURI ENERGICE, BINE FUN
DAMENTATE. Pe ce se bazează 
aceste afirmații optimiste ? în pri
mul rind a fost pusă la punct teh
nologia de fabricație a noii combine 
in toate atelierele și secțiile între
prinderii, fapt ce permite sporirea 
ritmului de montaj. Este de relevat 
că această acțiune se bazează pe 
măsuri tehnice riguroase, care au 
in vedere dotarea întregului flux de 
fabricație cu S.D.V.-uri ce asigură o

LA ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂTOAREA" BUCUREȘTI
reușit să respecte sarcina dată de 
minister. în iulie, față de un ritm zil
nic propus de 20 combine, s-au 
montat în medie doar 14. E drept, în 
citeva zile s-a reușit fabricația a cite 
17 combine, dar restanța a rămas in
tactă. Totuși, un reviriment s-a pro
dus. E drept, nu pe măsura așteptă
rilor. Este de reținut că eforturile 
și măsurile organizatorice întreprin
se in luna iulie au determinat înde
plinirea sarcinilor de plan aferente 
acestei perioade. Au fost finalizate 
400 combine C 14 U și alte 50 com
bine C 12 M destinate exportului. 
Deci recuperarea restanțelor conti
nuă să constituie principala preorti- 
pare a consiliului oamenilor muncii, 
a organizației de partid, a întregu
lui colectiv de la „Semănătoarea". 
Pentru august a fost întocmit un 
nou grafic de fabricație, potrivit că
ruia, suplimentar față de planul lu
nii, vor fi montate 100 de combine 
C 14 U, celelalte 115 combine urmînd 
a fi montate in septembrie. Respec
tarea acestui nou grafic de progra
mare a producției este esențială pen
tru ca întreprinderea să-și îndepli
nească integral planul pe nouă luni 
atit la producția fizică, cît și la ex
port. Deci revirimentul așteptat in 
activitatea acestei mari întreprin

creștere accentuată a gradului de 
mecanizare a operațiilor și ridicarea 
productivității muncii. Eforturile și 
măiestria profesională a multora 
dintre muncitorii secției sculărie, 
intre care TutȘor Bălan, Ion Marin, 
Mircea Radu, Ion Vilcu, Alexandru 
Mateescu și Alexandru Constantin, 
s-au materializat în realizarea unor 
scule și matrițe care au făcut posi
bilă eliminarea unor operații greoaie, 
care se executau manual. Bunăoară, 
reperele care se croiau prin dăltuire 
se confecționează acum prin presaj, 
iar indoirea tablelor executate ma
nual se realizează mai nou prin am- 
butisare. Asemenea exemple ar pu
tea continua, dar trebuie reținut că 
prin confecționarea a 17 scule și ma
trițe s-a adus un ciștig in privința 
sporirii productivității muncii echiva
lent cu manopera a nu mai puțin de 
60 de muncitori. Desigur, măsurile 
întreprinse pentru creșterea ritmului 
de fabricație la nivelul impus de 
realizarea sarcinilor de plan și recu
perarea restanțelor sînt numeroase. 
Fie că vizează îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație și montaj, or
ganizarea mai bună a producției și a 
muncii, ori concentrarea forței de 
muncă în locurile „cheie" ale fluxu
lui de fabricație sau Întărirea asis-

Puternică mobilizare a forțelor pentru înfăptuirea programelor 
îie creștere mai accentuată a producției agricole

(Urmare din pag. I)
la timp și de calitate a lucrărilor 
agricole. De aici rezultă că, trăgin- 
du-se toate învățămintele atit din 
experiența pozitivă, care trebuie 
larg generalizată, cît și din ceea ce 
a fost negativ — este profund rea
list și pe deplin realizabil obiectivul 
stabilit pentru anul 1983 de a se ob
ține o producție de cereale păioase 
de 10,5—11 milioane tone.

Tocmai pornind de la experiența 
județelor și a unităților fruntașe, 
dar și de la neajunsurile ce s-au 
manifestat, secretarul general al 
partidului a înfățișat un amplu 
program de măsuri ce trebuie a- 
plicate acum, în perioada premer
gătoare și în timpul insămințărtlor 
de toamnă, pentru realizarea pro
ducției de cereale păioase din anul 
viitor. Dintre acestea se detașează 
— prin contribuția decisivă ce o 
are asupra nivelului recoltei — ne
cesitatea ca în acest an să se insă- 
mînțeze numai semințe de bună ca
litate, din soiuri zonate de mare pro
ductivitate și din categorii biologice 
superioare — elită, înmulțirea in- 
tîi și a doua. Sub nici un motiv 
nu trebuie să se mai permită folo
sirea semințelor din așa-zisa în
mulțire comună, care au diminuat 
producția în multe unități agrico
le. Faptul că ponderea semințelor 
din categoriile elită și înmulțirea 
întii este încă scăzută, de numai 30 
la sută, trebuie să determine Mi
nisterul Agriculturii. Academia de 
științe agricole, conducerile unită
ților agricole să întreprindă măsuri 
hotărite incă din toamna acestui an 
pentru organizarea producerii de 
semințe, astfel incit, pentru anul 
1984 și anii următori, ponderea se
mințelor din categorii biologice su
perioare să crească la 60 la sută și 
chiar mai mult.

Desigur, la fel de importante 
sint și celelalte măsuri ce se refe
ră la amplasarea judicioasă a ce
realelor păioase după cele mai 
bune plante premergătoare, care 
eliberează repede terenul, pregăti
rea corespunzătoare a solului, asi- 
gurindu-se executarea arăturilor 
cu un avans de cel puțin 15 zile 
înainte de începerea insămințări- 
lor, realizarea unei densități de 
cel puțin 600 plante pe metru pă
trat, administrarea unei părți din 
îngrășămintele chimice odată cu 
semănatul, cit și, mai ales, necesi
tatea încadrării însâmințărilor în 
perioadele optime de timp stabi
lite pentru fiecare zonă. în această 
privință, Ministerul Agriculturii și 
Academia de științe agricole tre
buie să stabilească cit mai repede 
zonele unde semănatul trebuie să 
se incheie pînă la întii octombrie 
și zonele unde această lucrare tre
buie terminată pinâ la 10 octom
brie. Timpul ce a mai rămas pinâ 
la începerea însâmințărilor de 
toamnă — mai puțin de o lună și 
jumătate — se cere, așadar, folosit 
din plin in fiecare județ și in fie
care unitate agricolă, spre a se 
pune baze cit mai solide produc
ției de cereale păioase din 
anul viitor. Hotărîtoare sînt, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, munca mecanizatorilor 
și a specialiștilor, respectarea cu 
strictețe, etapă cu etapă, a tehno
logiei stabilite, întronarea unei or
dini și discipline ferme în execu
tarea la timp și de bună calitate a 
tuturor lucrărilor.

O atenție deosebită se acordă în 
cuvîntarea secretarului general al

partidului problemelor legate de 
stringerea la timp, fără pierderi și 
depozitarea în bune condiții a re
coltelor de toamnă. Pregătirea te
meinică a acestor lucrări — pune
rea la punct a tuturor mijloacelor 
mecanice de care dispunem, inclu
siv a celor vechi, crearea spațiilor 
suplimentare pentru depozitarea 
producției, organizarea judicioasă 
a muncii — trebuie să constituie in 
această perioadă de vîrf a activi
tății din agricultură o preocupare 
majoră pentru toate unitățile și 
organele agricole. Prin întreaga 
organizare a campaniei de recolta
re a culturilor de toamnă trebuie 
să șe urmărească: mobilizarea .tu
turor forțelor necesare — mecani
ce și umane 57; ,tșp>;g 3 șe .«sigura 
stringerea în cel mai scurt timp a 
culturilor de toamnă și evitarea 
pierderilor de recoltă. Cu deose
bire. in cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului se subliniază 
necesitatea stringerii de urgență a 
inului și fasolei, recoltării într-un 
timp cît mai scurt a florii-soarelui 
și trecerii la recoltarea porumbului 
pentru pastă, spre a se asigura 
buna furajare a porcilor și bovi
nelor. De asemenea, în fiecare uni
tate agricolă, stringerea și valorifi
carea legumelor trebuie organizată 
de așa manieră incit să constituie 
o preocupare zilnică în scopul bu
nei aprovizionări a populației și 
satisfacerii celorlalte cerințe ale 
economiei naționale.

Subliniind sarcinile ce revin co
mitetelor comunale de partid și 
consiliilor populare comunale, se
cretarul general al partidului a 
arătat că, așa cum este stabilit 
prin lege, acestea au datoria de a 
mobiliza pe toți locuitorii satelor 
la muncile agricole, la stringerea 
și depozitarea recoltei, in frunte 
cu primarul și secretarul de partid. 
Pretutindeni trebuie înțeles cu cla
ritate faptul că orice zi de întîrzie- 
re a semănatului înseamnă pier- 

• deri, precum și dacă nu se strînge 
la timp recolta, fiecare zi de intîr- 
ziere înseamnă, de asemenea, pier
deri de producție. Tocmai de aceea, 
comitetele județene de partid și 
organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare, organele agri- 
'cole, consiliile unice agroindustria
le și conducerile unităților agricole 
trebuie să ia toate măsurile pen
tru a asigura desfășurarea în bune 
condiții a insămînțărilor de toam
nă, ■ pentru recoltarea la timp, fără 
pierderi și inmagazinarea cu grijă 
a întregii producții.

în același timp cu stringerea și 
depozitarea recoltei, în fiecare ju
deț și in fiecare unitate agricolă 
trebuie să se acorde o atenție deo
sebită realizării fondului de pro
duse agricole, atit pentru asigura
rea autoaprovizionării, cit și pen
tru fondul de stat, preCum- și pen
tru alte necesități ale economiei, 
inclusiv exportul. Livrarea în în
tregime a cantităților de produse 
contractate cu statul constituie o 
sarcină de înaltă răspundere pen
tru fiecare unitate agricolă, aceasta 
reprezentând, in ultimă instanță, 
contribuția pe care trebuie să și-o 
aducă oamenii muncii din agricul
tură la dezvoltarea generala a pa
triei noastre, la înfăptuirea pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. De 
aceea, cu atit mai mult se impune 
ca întreaga recoltă să fie strînsă la 
timp și fără pierderi, asigurîn- 
du-se, în funcție de producția rea
lizată, atit autoaprovizionarea, cit și

livrarea produselor la fondul de 
stat.

Se detașează cu pregnanță din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sarcinile privind spo
rirea substanțială a producției 
zootehnice. Pe primul plan se si
tuează cerința realizării efectivelor 
de animale stabilite la fiecare spe
cie. Aceasta presupune o activitate 
mai bună din partea zootehniști- 
lor și a medicilor veterinari pen
tru creșterea natalității, și redu
cerea mortalităților. Totodată, este 
necesar să fie urgentate lucrările 
de modernizare a adăposturilor și 
de înființare a creșelor și materni
tăților pentru buna îngrijire a tine
retului în toate fermele zootehnice. 
Desigur, realizarea producțiilor pre
văzute in acest sector presupune, 
ca o cerință majoră, depozitarea 
pentru iarnă a unor cantități cît mai 
mari de furaje, care să ajungă pînă 
la noua recoltă,. Iată de ce, strin
gerea și depozitarea, tuturor resur
selor de furaje pe care le oferă 
acum cimpul — culturile duble, co
cenii de porumb, coletele de sfeclă 
de zahăr, inclusiv capitulele de 
floarea-soarelui și celelalte resturi 
vegetale — trebuie să constituie in 
fiecare unitate agricolă o acțiune 
permanentă.

Pe lingă măsurile ce trebuie în
treprinse acum pentru buna pregă
tire și desfășurare a lucrărilor agri
cole de toamnă, secretarul general 
al partidului s-a referit pe larg la 
o serie de probleme de o deose
bită importanță pentru perfecțio
narea și îmbunătățirea activității 
din agricultură. încheierea mecani
zării lucrărilor agricole pînă în anul 
1985, pregătirea mecanizatorilor, a 
specialiștilor, îp general a lucrăto
rilor de înalta calificare pentru 
agricultură, sporirea contribuției 
cercetării științifice pe linia creării 
de noi soiuri, ameliorarea celor 
existente și producerea semințelor 
și a materialului săditor de mare 
productivitate, perfecționarea nou
lui mecanisrii economic în sensul co
relării veniturilor oamenilor muncii 
din agricultură cu rezultatele obți
nute efectiv în producție, creșterea 
răspunderii organelor agricole jude
țene și a unităților agricole de stat 
și cooperatiste pentru realizarea 
sarcinilor de plan la toate produ
sele agricole, precum și întronarea 
unei ordini și discipline ferme în 
sectorul de mecanizare al agricultu
rii, care are un rol hotărîtor în 
realizarea producțiilor stabilite, con
stituie tot atîtea probleme pentru a 
căror soluționare Ministerul Agri
culturii, Academia de științe agri
cole, Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și alte 
organe centrale de stat sînt chemate 
să acționeze de îndată, in spiritul 
indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului.

Acum, în preajma declanșării lu
crărilor agricole de toamnă, răspun
zând cu tot elanul chemărilor și în
demnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuire, 
comuniștii din agricultură, țărăni
mea, toți oamenii muncii de la sate 
sînt chemați să acționeze fără pre
get și cu răspundere pentru trans
punerea în viață a sarcinilor și in
dicațiilor formulate de secretarul 
general al partidului, asigurînd 
stringerea și depozitarea la timp și 
fără pierderi a întregii recolte din 
acest an, o temelie trainică recolte
lor sporite din anul viitor.

fizică
tențe’i tehnice, aceste măsuri converg 
spre același obiectiv : îndeplinirea 
sarcinilor la producția fizică și ono
rarea contractelor la export.

Dar aria acestor măsuri nu poate 
acoperi întregul proces de fabricație 
al combinei C 14 ,U. Să explicăm de 
ce. La realizarea combinei care poar
tă marca uzinei „Semănătoarea" 
colaborează alte citeva zeci de uni
tăți, intre care „Steagul roșu" Brașov, 
intreprinderile mecanice din Mija și 
Plopeni, cea de elemente hidraulice 
din Galați, „Neptun" din Cimpina, 
„Danubiana" București sau Combi
natul de articole tehnice din cauciuc 
Jilava. Aproape jumătate din repe
rele și subansamblele combinei 
C 14 U se fabrică sau, mai bine spus, 
ar trebui să se fabrice in intreprin
derile colaboratoare. Datorită timpu
lui scurt in care s-au făcut omolo
garea și trecerea in fabricația de se
rie a noului produs, a elaborării cu 
intirziere a proiectelor necesare și a 
contractelor de aprovizionare și co
laborare, aceste unități nu au reușit 
să se alinieze la cerințele fabricației 
de la „Semănătoarea". Aceasta a im
pus realizarea reperelor necesare în 
secțiile și atelierele ^întreprinderii 
bucureștene, care dlntr-o unitate cu 
pronunțat profil de montaj s-a trans
format în cîteva luni intr-o uzină 
prelucrătoare. Acum se pare că lu
crurile vor intra pe făgașul normal. 
De la 30 la sută cit a fost în iulie 
nivelul colaborărilor, in august și 
septembrie ponderea acestora va 
urca la 50 la sută, tn acest fel, efor
turile colectivului vor putea fi con
centrate asupra lucrărilor de montaj.

O REZERVA IMPORTANTA : ÎN
TĂRIREA DISCIPLINEI. în ziua 
documentării noastre ne-a surprins 
următorul fapt. Mult, mult prea 
mulți oameni se plimbau fără rost 
prin curtea întreprinderii. Și asta în- 
tr-un moment in care conducerea 
întreprinderii susține că lipsa forței 
de muncă grevează asupra îndepli
nirii sarcinilor de plan. Cît sint de 
fundamentate cererile privind spori
rea numărului de muncitori e greu 
de aflat. Evident însă că rezerve 
nevalorificate există chiar la „Se
mănătoarea" și aici trebuie în primul 
rind căutați muncitorii pe care uni
tatea îi solicită altor întreprinderi. 
„Plimbăreții" o dovedesc fără pu
tință de tăgadă. Am încercat să aflăm 
de la șeful secției montaj, inginerul 
Nicolae Bodea, volumul de manope
ră necesar realizării planului pe luna 
august. Surprinzător, tovarășul in
giner n-a. putut să ne ofere datele 
solicitate, însă știa cu exactitate că 
„la montaj sint necesari încă 140 de 
muncitori". Asta, in condițiile în 
care zilnic se înregistrează numai în 
această secție 20—25 de absențe ne
motivate. <

Greu de crezut, dar adevărat, in
ginerul Bodea nu știa, sau nu dorea 
să ne informeze cu corectitudine care 
este ritmul mediu zilnic planificat la 
montaj. Față de 17 combine C 14 U 
cit prevede programul zilnic de mon
taj stabilit de conducerea întreprin
derii, șeful secției afirmă cu nonșa
lanță că trebuie montate doar 15. In 
realitate. în două decade din august 
nici acest ritm nu s-a atins, mon- 
tîndu-se doar cîte 13—14 combine pe 
zi. Cu o asemenea manieră de pla
nificare — una la conducerea între
prinderii, alta la nivelul secției — 
acțiunea de recuperare a restanțelor 
riscă să se transforme intr-un per
manent deziderat, posibil de realizat 
doar pe hirtie.

Bogatele lanuri de porumb aflate 
acum in plină perioadă de vegetație 
vor trebui recoltate nu peste multă 
vreme. Prin această prismă trebuie 
să privească toți oamenii muncii de 
la „Semănătoarea" — de Ia munci
tor la director — răspunderea ce le 
revine față de îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor. Repetăm, agricultura 
țării va avea nevoie in curind de fie
care din cele 215 combine aflate acum 
pe lista produselor restante.

Dan CONSTANTIN

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, s-a intilnit, miercuri după-a- 
miază, cu delegația parlamentară din 
India, condusă de dr. Bal Ram 
Jakhar, președintele Camerei Po
porului.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate aspecte prtvind relațiile ro- 
mâno-indiene pe diverse planuri, 
exprimindu-se dorința reciprocă de 
a se acționa in continuare pentru 
extinderea și diversificarea raportu
rilor de colaborare și cooperare e- 
conomică, pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației politice 
internaționale. '

A fost prezent Kanwar Gajendra 
Singh, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

★
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, dele
gația parlamentară din India, condu
să de dr. Bal Ram Jakhar, președin
tele Camerei Poporului, a fost oas
pete al locțiitorilor din județele Bra
șov. Harghita și Prahova. Tovarășul 
Iosif Szasz. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președintele Con
siliului popular județean Harghita, 
s-a intilnit cu parlamentarii indieni.
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11.00 Telex
11,05 Film serial : „Filmare în tirgul 

liniștit". Ultimul episod
11,50 Pași dc viată lungă. Prezintă Mir

cea Șeptilici
12,20 Melodii populare
12,40 Matineu de vacanță
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Orarul educativ al vacantei.
16,25 Moștenire pentru viitor.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 26 

august, ora 21 — 29 august, ora 21. tn 
tară : Vreme in curs de încălzire ușoa
ră, Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
pronunțate la începutul intervalului, 
cînd local va ploua. Apoi, vor cădea 
averse izolate de ploaie, îndeosebi în

9 TELEORMAN. La Turnu Măgu
rele s-a organizat „Săptămina fil
mului patriotic românesc", iar la 
casa pionierilor și șoimilor pa
triei din orașul Roșiori de Vede 
a avut loc o dezbatere pe tema „Par
ticiparea și contribuția tinerilor la 
înfăptuirea actului istoric de la 23 
August 1944". (Stan Ștefan).

• IALOMIȚA. La Casa de cultu
ră a sindicatelor din municipiul 
Slobozia a avut loc spectacolul li- 
terar-muzical-coregrafic „Patria in 
August". Au luat parte fruntași 
în producție, activiști de partid și 
de stat, un numeros public. Și-au 
dat concursul corurile complexului 
C.F.R. Fetești, Casei de cultură a 
sindicatelor Slobozia și Direcției ju

dețene de poștă și telecomunicații, 
ansamblurile de cintece și dansuri 
din Slobozia și Urziceni, soliști de 
muzică populară și recitatori. (Mihai 
Vișoiu).
• BUZĂU. în stațiunea balnea

ră Sărata Monteoru s-a desfășu
rat festivalul folcloric „Tezaur de 
cmtec și joc românesc", în orga
nizarea comitetului județean de 
cultură și educație socialistă și a 
Casei municipale de cultură Buzău. 
Seară de seară, pe scena amenaja
tă în aer liber, in fața oamenilor 
muncii veniți la odihnă și trata
ment în această frumoasă stațiune 
au evoluat ansambluri folclorice din 
mai multe județe și din municipiul 
București. (Stelian Chiper).

Au fost vizitate cooperativa agricolă 
de producție Sînmartin, întreprinde
rea de utilai petrolier „I Mai" din 
Ploiești, Combinatul petrochimic 
Brazi, precum și obiective social- 
culturale și de interes turistic din 
cele trei județe.

★
Liga română de prietenie cu po

poarele din Asia și Africa și Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea au organizat, miercuri 
după-amiază, în Capitală, o manifes
tare cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a declanșării luptei armate a 
poporului namibian — Ziua Nami
biei. Despre insenanătatea evenimen
tului a vorbit ' ziaristul Dumitru 
Avram.

Au participat membri ai conducerii 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa și ai Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
unor organizații de masă și obștești, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți Ndeulimane Sha- 
mena, reprezentantul permanent al 
S.W.A.P.O. în țara noastră, precum 
și tineri namibieni care studiază in 
țara noastră.

(Agerpres)

17.00 Studioul tineretului
18,00 închiderea programului
20,09 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,40 Dosarul șomajului. Producție a 

televiziunii din Elveția, Partea a 
Il-a

21.00 Invitat în studiourile noastre
21,20 Serial științific : „Lumea reală" — 

episodul 5
21.50 .Telejurnal ,
22,00 Meridianele cînteculul

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 stagiunea muzicală estivală TV.
21.50 Telejurnal
22,00 Cu cintecul și jocul pe-ntînsul 

țării

zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sulla slab, pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, izolat mai coborite în depre
siuni, iar cele maxime între 19 și 29 
de grade. Dimineața, local, ceață în 
Transilvania și in zonele de munte. In 
București : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii la începutul intervalului. Vînt’T 
va sufla în general slab. Temperat- 4 
minime vor oscila între 12 și 16 g;(,n7„ 
iar cele maxime între 23 și 29 de gfâdv 
(Corncliu Pop, meteorolog de serviciu)..

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL. Aseară, la București

Dinamo a cîștigat cu 3-1 primul meci 
cu Vaalerengen Oslo

Cel mai mare stadion al Capitalei
— stadionul „23 August" — a găzduit 
ieri, în nocturnă, primul meci din 
pveliipinariilp. „Cupei campionilor eu
ropeni" al echipelor Dinamo Bucu
rești și Vaalerengen Oslo. O partidă 
de mare' interes, fapt reflectat și de 
numărul spectatorilor : tribunele au 
fost arhipline !

Dinamoviștii au făcut o primă re
priză curajoasă, dominînd copios și 
l'inalizînd de două ori (prin Augustin
— min. 35 și D. Georgescu — min. 45 
din 11 m), fără a primi vreun gol. 
După pauză însă, jocul lor — jocul 
în general — n-a mai avut pentru 
început valențe deosebite ; oaspeții 
au redus scorul (min. 57, prin Gran). 
Apoi, atacînd serios, dinamoviștii 
reiau dominarea teritorială, înscriu 
din nou (min. 65, tot Dudu Geor
gescu) și... cîștigă cu 3—1.

Dinamo a aliniat următorul „un
sprezece" : Moraru — Marin, Dinu, 
Nicolae, Stredie — Augustin, Mul- 
țescu, Custov — Iordache, Dudu 
Georgescu, Orac (Văetuș).

Returul va avea loc la 1 septem
brie, la Oslo.

Atrăgătoare unități turistice în județul lași
■

>

£*.*»■*

An de an, județul Iași este vi
zitat de un număr tot mai mare 
de turiști, atrași de frumusețea 
peisajelor, de numeroasele monu
mente istorice și de artă, de ves
tita ospitalitate moldovenească.

Pe aceste meleaguri, numeroase 
locuri de popas oferă o plăcută 
ospitalitate. Astfel, cabana „Codrii 
Pașcanilor" este o frumoasă unita
te turistică, amplasată intr-un ca
dru natural pitoresc și liniștit, in
tr-o pădure la 9 km de Pașcani. 
Unitatea dispune de camere con
fortabile și de un restaurant cu 
gustoase preparate culinare moldo
venești.

Anul trecut, la Tg. Frumos, la 
45 km de Iași, s-a dat in folosin
ță un ospitalier han turistic cu 42 
locuri de cazare confortabilă, un

restaurant cu terasă, o cramă, o 
cofetărie și un restaurant expres.

Și la Hirlău s-a construit un han 
cu nume de legendă — „Răreșoaia" 
— care oferă cazare în camere cu 
confort modern și încălzire centra
lă, iar restaurantul unității ser
vește numeroase specialități „ale 
casei"?

O unitate apreciată de vizitatori 
este și hanul „Trei iazuri", ampla
sat la marginea satului Miclăușeni 
(DN Săbăoani — Tg. Frumos — 
Iași), pe malul unor iazuri, oferind 
posibilitatea de a poposi intr-un 
decor îmbietor. Unitatea are 30 de 
locuri în camere cu încălzire sau 
in căsuțe camping și un restau
rant.

In fotografie : Hanul turistic de 
la Tg. Frumos.

în cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de cano

taj academic au continuat, mier'curi, 
la Lucerna (Elveția), cu disputarea 
curselor pentru recalificări.

în competiția feminină, echipajul 
României de 4 plus 1 vîsle (Sofia 
Corban, Maria Macovieiuc, Elisabeta 
Oleniuc, Titie Țăran și Ecaterina 
Oancia), clasat pe primul loc în se- * 
rie, și cel de 8 plus 1, situat pe lo
cul doi, au obținut calificarea pen
tru finalele ce se vor disputa sim- 
bătă. Mai este calificat în finală și 
echipajul de 4 plus 1 rame, iar in 
semifinalele de vineri vor concura 
Valeria Răcilă — în proba de schit 
simplu și echipajul de 2 vîsle (Ani- 
șoara Sorohan, Mariana Trașcă).

în concursul masculin, în proba de 
4 fără cirmaci, echipajul României 
(Airoae, Voiculescu, Toma și Ios> ' 
a terminat învingător in prima 
rie, obținînd calificarea în fini,., 
programată duminică.

® Cea de-a 9-a ediție a competi
ției internaționale de handbal pentru 
echipe de junioare „Turneul Priete
nia" s-a încheiat în sala Rapid din 
Capitală cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., urmată de formațiile Unga
riei. României, Bulgariei, R. D. Ger
mane. Meciurile disputate în ultima 
zi a turneului final s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Ungaria—Bul
garia 28—26 (11—10); U.R.S.S.—Româ
nia 18—13 (9—10).
• Rezultate înregistrate în etapa a 

Il-a a campionatului diviziei A de 
rughj: C.S.M. Sibiu — Steaua 10—21; 
Rulmentul Bîrlad — Universitatea 
Timișoara 6—3 ; Farul Constanța — 
Sportul Studențesc 34—0 ; Dinamo — 
Politehnica Iași 29—7 ; Rapid — Ști
ința Baia Mare 6—4. în clasament 
conduc Farul. Steaua și Rulmentul, 
cu cîte 6 puncte.

• 'Pe stadionul „Parcul copilului" 
din Capitală se va disputa astăzi 
meciul internațional de rugbi dintre 
echipa A.C. Grivița Roșie și formația 
engleză Abbey. Partida începe la 
ora 17.

• Cu trei runde înainte de înche
ierea Campionatului mondial de șah 
pentru juniori de la Copenhaga in 
clasament conduce Sokolov (U.R.S.S.) 
cu 8,5 puncte. Dan Bărbulescu 
(România), care a pierdut in runda 
a 9-a la Benjamin (S.U.A.). are 5,5 
puncte și o partidă întreruptă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 25 AUGUST 1982
Extragerea I: 21 42 8 40 16 11
Extragerea a II-a: 31 35 37 9 26 10

• OLT. Pe stadionul din municipiu! 
Slatina a avut loc un bogat program 
cultural-artistic. Și-au dat concursul 
formații laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României", in- 
terpreți de muzică populară și ușoa
ră. Cu această ocazie s-a inaugurat 
stadionul orașului mărit și moder
nizat. (Emilian Rouă).

• SIBIU. Avrigul, veche așezare, 
păstrătoare a unui bogat tezaur fol
cloric, locul de obirșie al părintelui 
de școală românească Gheorghe La- 
zăr, astăzi una din localitățile sibie- 
ne care se înscrie cu un remarcabil

dinamism In efortul de urbanizare, 
a găzduit timo de două săptâmini 
tabăra de pictură și grafică a artiș
tilor plastici din județ. Cele peste 
100 de lucrări, executate in acest 
răstimp, au fost reunite intr-o expo
ziție deschisă la școala din Avrig și 
care va fi itinerată la întreprinderea 
mecanică Mirșa și în numeroase lo
calități din județul Sibiu. (N. Brujan).

• HUNEDOARA. Biblioteca o- 
rășenească din Hațeg a organizat, în 
cadrul „Zilelor cărții social-politice", 
o manifestare cu cartea sub generi
cul „Un partid, o națiune, un vii

tor". în stațiunea balneoclimaterică 
Vata de Jos, colectivul bibliotecii 
locale a organizat un recital de poe
zie patriotică. (Sabin Cerbu). ■
• VASLUI. în cadrul Săptămî- 

nii cărții social-politice, la Casa 
cărții dih municipiul Vaslui au fost 
lansate mai multe volume in prezența 
autorilor și a unui numeros public. 
(Petru Necula).
• ALBA. La Baia de Arieș, im

portant centru minier din Munții A- 
puseni, s-a desfășurat festivalul cul
tural-artistic „Freamătul adincului, 
freamătul inimii", care a cuprins dez
bateri și expuneri pe tema creșterii 
eficienței economice, expoziții de 
creație tehnico-științifică, de ațtă 
plastică și de fotografii, recitaluri de

poezie și cintece patriotice și revo
luționare. (Ștefan Dinică).
• SATU MARE. La Muzeul jude

țean: din Satu Mare s-a deschis o ex
poziție de afișe pe teme cultural- 
artistice realizate de graficianul Ște
fan Orth din Sibiu. Cele-40 de lucrări 
expuse marchează diferite evenimen
te din viața cultural-artistică a ju
dețului Sibiu. (Octav Grumeza).

• PRAHOVA. La întreprinderea 
„1 Mai" din Ploiești, la mina carbo
niferă Filipeștli de Pădure, la Trustul 
de construcții industriale din Ploiești, 
la Schela de extracție Băicoi, la Si
naia și Slănic Prahova au avut loc 
serate literare, seri de poezie patrio
tică, simpozioane, dezbateri literare. 
(Constantin Căpraru).
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MESAJE DE PESTE HOTARE

CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

vă adresez cu deosebită satisfacție dumneavoastră, Consiliului de 
Stat și poporului român prieten cele mai cordiale felicitări, în nu
mele popoarelor și naționalităților din Iugoslavia, al Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al meu personal. Tot
odată, exprim urările noastre cele mai bune pentru dezvoltarea in 
continuare, pe multiple planuri, a țării dumneavoastră și pentru noi 
succese ale poporului român în construcția socialistă.

Folosesc și acest prilej pentru a exprima convingerea că rela
țiile prietenești, de bună vecinătate și colaborarea rodnică, reciproc 
avantajoasă, dintre țările noastre socialiste vor continua să se 
dezvolte cu succes, contribuind la înțelegere și colaborare în Eu
ropa și in lume.

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele 
poporului grec și în numele meu, calde și sincere urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporu
lui român prieten. Sint convins că relațiile amicale existente între 
țările noastre vor continua să se dezvolte și șă se intensifice in 
viitor, in folosul păcii și cooperării în Balcani și în lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tn acest moment, cînd Republica Socialistă România celebrează 
sărbătoarea sa națională, am plăcerea de a exprima Excelenței 
Voastre, în numele guvernului și al poporului spaniol, precum și 
al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de multă fericire personală pentru dumneavoastră, 
domnule președinte, și de prosperitate deplină pentru scumpul 
popor român.

JUAN CARLOS
Rege

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a României, în numele Co

mitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afga
nistan, al Consiliului Revoluționar și al poporului Republicii Demo
cratice Afganistan, precum și al meu personal, îmi este foarte plăcut 
să vă adresez dumneavoastră, Partidului Comunist Român și po
porului frățesc al României felicitările noastre cele mai călduroase.

Sîntem pe deplin convinși că relațiile amicale și frățești exis
tente între partidele, popoarele și guvernele noastre se vor dezvolta 
și întări și mai mult, în avantajul celor două popoare ale noastre, 
precum și în interesul întăririi păcii în întreaga lume.

Vă rog să acceptați, tovarășe, urările noastre cele mai bune de 
fericire personală și succese tot mai mari, precum și de progres 
și prosperitate pentru poporul frățesc al Republicii Socialiste 
România.

BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan,
Președinte al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

; BUCUREȘTI
Domnule președinte și scump prieten,
Tn momentul în care poporul român sărbătorește cu entuziasm 

Ziua sa națională, țin să vă adresez sincere și calde felicitări, în 
numele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului 
Revoluției Populare, al Consiliului Executiv Național, precum și 
al meu personal.

Folosesc acest prilej pentru a vâ exprima atașamentul nostru 
față de legăturile de solidaritate activă și de prietenie care unesc 
cele două popoare și țări ale noastre, precum și dorința ca aceste 
legături să se întărească din ce în ce mai mult, spre binele popoa
relor român și beninez.

Odată cu reînnoirea sincerelor noastre felicitări, vă rog să pri
miți, domnule președinte și scump prieten, urări de fericire per
sonală, precum și de prosperitate harnicului popor român.

Cu înaltă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare 

a Beninului,
Șeful statului, 

Președintele Consiliului Executiv 
Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării fericite a Zilei naționale a republicii am 
marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele 
călduroase și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres continuu și prosperitate pentru poporul României.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării, guvernul și poporul Guyanei, precum 

și eu personal vă adresăm cele mai calde urări dumneavoastră, 
guvernului și poporului României.

Doresc în mod sincer ca relațiile cordiale și prietenești între 
cele două țări ale noastre să se întărească și mai mult in anii ce 
vin, in avantajul reciproc al popoarelor noastre.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de sănătate șl 
fericire, precum și de progres continuu pentru poporul dum
neavoastră. .

L. F. S. BURNHAM
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia doresc să vă transmit cordialele noastre felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de continuă sănătate pentrp Excelența 
Voastră, de progres și prosperitate poporului prieten al României.

QABUS BIN SAID
Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării României este o mare plăcere pentru 

mine să adresez Excelenței Voastre și poporului român prieten, in 
numele poporului arab sirian și al meu personal, sincerele noastre 
felicitări și calde urări.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile 
de prietenie și cooperare intre cele două țări ale noastre vor con
tinua să se dezvolte și să se extindă, in avantajul reciproc al po
poarelor noastre.

Vă rog să prițniți urările mele cele mai bune de sănătate și 
fericire personală, precum și de continuu progres și prosperitate 
poporului dumneavoastră.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul fericit al celei de-a 38-a aniversări a eliberării 
României vă transmit, în numele poporului Ciprului, al guvernului 
și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și calde urări de 
fericire personală, progres continuu și prosperitate pentru poporul 
prieten al Republicii Socialiste România, sub conducerea dumnea
voastră'înțeleaptă.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Domnule președinte,
In momentul in care Excelența Voastră și poporul român prie

ten sărbătoriți aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, 
îmi revine deosebita onoare de a vâ transmite dumneavoastră și 
poporului român urări sincere de fericire și prosperitate. întregul 
popor zairez, strîns unit In jurul Mișcării Populare a Revoluției, 
se alătură poporului român pentru a-i împărtăși bucuria.

Mă folosesc de acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față 
de relațiile excelente care există dintotdeauna intre România și 
Zair, precum și dorința ca aceste relații să se întărească pe mai 
departe, spre binele celor două popoare ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
General de corp de armată 

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președintele-fondator al M.P.R., 
Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
y BUCUREȘTI

Cu ocazia glorioasei Zile naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, poporul, guvernul de coaliție al Kampuchiei Democrate și eu 
personal rugăm pe Excelența Voastră să primiți cele mai vii feli
citări și calde urări de fericire personală, precum și de prosperi
tate viteazului popor român.

Exprimăm profunda noastră admirație față de grandioasele suc
cese pe care,’ sub ilustra dumneavoastră egidă și sub conducerea 
dumneavoastră clarvăzătoare, înțeleaptă și înalt patriotică, Repu
blica Socialistă România le-a obținut in toate domeniile edificării 
sale socialiste, precum și in domeniul politicii externe, unde, da
torită Excelenței Voastre, se bucură de un mare prestigiu.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima încă o dată profunda 
noastră gratitudine față de sprijinul nobil și constant pe care il 
acordați cauzei juste a poporului nostru, care luptă pentru o Kam- 
puchie independentă, neutră și nealiniată.

Cu foarte înaltă și afectuoasă considerațiune,

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face plă

cere să vă transmit, in numele guvernului și poporului dn 
Botswana, precum și în numele meu personal, felicitări cordiale și 
cele mai bune urări.

îmi exprim speranța că legăturile frățești care există intre cele 
două țări ale noastre se vor consolida, iar eforturile noastre co
mune îndreptate spre realizarea libertății și dreptății pentru toate 
popoarele lumii vor fi încununate cu succes.

Q. K, J. MASIRE
Președintele Republicii Botswana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale imi oferă plăcuta ocazie să pre

zint Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase, pre
cum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și pentru viitorul fericit al poporului român.

JEAN
Mare duce de Luxemburg

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Din partea Guvernului și poporului Republipii Socialiste Demo

cratice Sri Lanka și a mea personal am marca plăcere de a trans
mite Excelenței Voastre, guvernului și poporului României salutări 
sincere de bune urări cordiale cu ocazia fericită a Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România.

Sint convins că relațiile strînse și cordiale care există între 
ambele noastre țări se vor întări în continuare în anii ce vin.

J. R. JAYEWARDENE
Președintele

Republicii Socialiste Democratice Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele Guvernului Republicii Seychelles și al meu personal, 
vă rog să primiți. Excelență, felicitările noastre cele mai calde cu 
ocazia Zilei naționale.

Fie ca relațiile prietenești care există între cele două țări ale 
noastre să continue să se dezvolte in folosul reciproc al celor două 
națiuni.

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In numele Partidului Unit al Independenței Naționale, guver

nului și poporului Zambiei și in numele meu personal, doresc să 
adresez Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului 
și poporului prieten al României felicitările noastre sincere cu 
ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră.

Cu această ocazie festivă, noi în Zambia dorim să salutăm 
poporul român pentru mărețele victorii obținute în domeniile po
litic, economic, cultural și social prin eforturile susținute bazate pe 
forțele proprii și să-i dorim noi succese viitoare în toate domeniile.

Relațiile dintre țările și popoarele noastre sint în mod fericit 
excepțional de calde și prietenești. Dorim să dezvoltăm și să apro
fundam aceste relații în domeniile politic, economic, cultural și 
științific spre satisfacția deplină a ambelor noastre popoare. Recen
tele schimburi de vizite prietenești ale unor lideri de partid și de 
stat din țările noastre la diferite niveluri simbolizează dorința co
mună de a menține și dezvolta și mai mult aceste relații.

Vă rog acceptați, Excelență, urările noastre cele mai bune de 
sănătate continuă personală și prosperitate, fericire perpetuă po
porului dumneavoastră.

KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia'

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a României am 

marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre și poporului dum
neavoastră prieten, în numele meu, al poporului și Guvernului 
Regatului Hașemit al Iordaniei, cele mai sincere felicitări.

Neîndoielnic, relațiile bune existente între națiunile noastre vor 
prospera și se vor întări in folosul mutual al ambelor noastre țări. 
Doresc Excelenței Voastre sănătate deplină și succese continue, iar 
țării dumneavoastră progres perpetuu și prosperitate sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă.

HUSSEIN I

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi de către Republica Socialistă România 
a încă unei aniversări a eliberării vâ adresez, in numele guver
nului și poporului bolivian, ca și in numele meu, felicitări și urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
nobilului popor român.

GUIDO VILDOSO CALDERON
Președintele Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură în a 

transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări și cordiale feli
citări cu ocazia aniversării Zilei eliberării.

Dorim Excelenței Voastre fericire, iar poporului prieten al 
României prosperitate deplină.

Cu cea mai înaltă considerație și,stimă,- •>/

ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia deosebită a Zilei naționale a României. îmi este plă
cut să vă adresez, în numele poporului Kuweitului și al meu per
sonal, cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire personală, ■ precum și de prosperitate continuă pentru 
poporul dumneavoastră prieten.

JABER AL-AHMAD AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei eliberării României, în numele meu, 
al guvernului și poporului Nepalului, transmit Excelenței Voastre 
felicitările noastre și cele mai bune urări de fericire personală, 
precum și de progres și prosperitate pentru poporul României.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
In numele Guvernului, poporului Republicii Maldivelor și al meu 

personal, imi tace o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voas
tre și Guvernului Republicii Socialiste România sincere felicitări 
și bune urări cu ocazia Zilei naționale a României.

Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a vă transmite ură
rile mele cele mai bune pentru sănătatea dumneavoastră, precum 
și pentru progresul și prosperitatea națiunii dumneavoastră.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerației mele 
celei mai înalte.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi 

oferă fericita ocazie de a transmite Excelenței Voastre cele mai 
sincere felicitări, in numele poporului israelian, precum și al meu 
personal.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de fericire perso
nală, precum și de bunăstare și progres continuu poporului român.

YITZHAK NAVON
Președintele statului Israel

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale doresc să vă exprim, în 

numele partidului E.D.A și al meu personal, cele mai călduroase 
și cordiale urări pentru țara prietenă, România, sincere felicitări 
pentru dumneavoastră personal și familia dumneavoastră.

Apreciem în mod deosebit faptul că, in actuala criză mondială 
și neînchipuitele greutăți ale lumii, conduceți țara dumneavoastră' 
pe drumul progresului și al socialismului.

ILIAS ILIOU
Președintele partidului E.D.A.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

.BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul Zilei naționale a României, Comitetul Central 

A.K.E.L. vă transmite dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și întregului popor român cele mai calde 
felicitări și cele mai bune urări pentru noi succese în construirea 
socialismului, pentru fericirea poporului român și pentru pace in 
lume.

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă 
transmite felicitări frățești cu ocazia Zilei naționale și vă adresează 
urări de noi victorii in opera de construcție a socialismului și in 
activitatea de menținere a păcii in lume.

Folosim această ocazie pentru a reînnoi sentimentele noastre de 
prietenie și solidaritate față de partidul, guvernul și poporul 
român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI — ROMANIA

Primiți urările noastre de felicitare cu ocazia celei de-a 38-a 
aniversări a revoluției naționale și sociale, antifasciste și antiim- 
perialiste, care a deschis poporului român o nouă eră în procesul 
său istoric. Vă dorim succes in construcția socialismului multilate
ral dezvoltat, spre binele poporului muncitor român.

Cu salutări socialiste,

Pentru Conducerea națională 
a Mișcării pentru Socialism — M.A.S.

POMPEYO MARQUEZ
.Secretar general

J. A. RODRIGUES RAUSSEO
Secretar pentru probleme internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Noi, comuniștii ecuadorieni, salutăm partidul și poporul dum
neavoastră cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a revoluției sociale 
și naționale, antifasciste și antiimperialiste.

Vă dorim noi succese in construcția socialistă.
Cu salutări frățești,

RENE MAUGE
Secretar general al Partidului 

Comunist din Ecuador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate tovarășe,
Dînd glas gîndurilor și sentimentelor Comitetului Central al 

Partidului Comunist din Mauritius și ale poporului rhauritian cu 
ocazia celei de-a 38-a aniversări a eliberării României, dorim să 
vă adresăm dumneavoastră, .Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și poporului român sentimentele noastre de profundă 
stimă și afecțiune tovărășească, cele mai călduroase felicitări și 
cele mai bune urări pentru bunăstarea și progresul României.

Cu această ocazie istorică, adine întipărită in conștiința țării ca 
un moment sărbătoresc și înălțător, ne revine plăcerea deosebită 
de a exprima cele mai fierbinți omagii de deosebită apreciere și 
stimă față de realizările excepționale obținute de poporul român, 
sub conducerea dumneavoastră strălucită și a Partidului Comunist 
Român, in domeniile economiei, științei și culturii, în perioada care 
a trecut de la 23 August 1944.

împreună cu toți comuniștii și oamenii muncii din țara noastră, 
dorim să vă exprimăm și cu această ocazie aprecierea noastră deo
sebită pentru neobosita activitate pe care o desfâșurați în fruntea 
Partidului Comunist Român, în vederea asigurării progresului 
României, bunăstării și prosperității poporului român, pentru ridi
carea pe noi culmi de civilizație, pentru triumful idealurilor de 
pace, dezarmare, colaborare și progres ale omenirii.

în ce ne privește este o mare satisfacție să constatăm cursul 
ascendent al caldei prietenii și solidarități dintre Partidul Comunist 
din Mauritius și Partidul Comunist Român. Sîntem încredințați că 
dezvoltarea pe mai departe, tot mai puternică a prieteniei dintre 
cele două partide ale noastre va servi progresului și bunăstării po
poarelor român și mauritian, cauzei socialismului și păcii în în
treaga lume.

Fie Ca poporul român să prospere neîncetat pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului, sub conducerea dumneavoastră 
'înțeleaptă și dinamică !

Trăiască cea de-a 38-a aniversare a eliberării României !
Cu profunde și distinse salutări,

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist 

din Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Stimate domnule președinte,

_ Cu multă însuflețire doream să particip personal la marea săr
bătoare a României prietene. Deoarece îmi este imposibil să o fac, 
vă rog să primiți, pe această cale, cele mai călduroase urări de 
fericire poporului, român cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a 
eliberării de sub dominația fascistă.

Totodată, vă rog să primiți, domnule președinte, felicitări pentru 
modul în care conduceți România cu atita succes pe drumul 
prosperității.

Președintele Partidului 
Noua Democrație (Grecia)

EVANGHELOS AVEROFF-TOSSITSA

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI
Stimate domnule președinte,
Membrii filialei din Birmingham a Asociației de prietenie anglo- 

română și membrii filialei din Nottingham a Asociației de prietenie 
anglo-română. reuniți astăzi, 14 august, la Birmingham. într-o adu
nare prietenească, vâ adresăm salutul nostru dumneavoastră și prin 
dumneavoastră poporului român cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a României de la 23 August.

In numele filialei din Birmingham 
a Asociației de prietenie anglo-română

STEPHEN D. BROOKES

In numele filialei din Nottingham 
a Asociației de prietenie anglo-română

BRIAN F. JOHNSON



Manifestări peste hotare 
consacrate marii sărbători 

naționale a poporului român
In diverse țări ale lumii au continuat manifestările dedicate celei de-a 

38-a aniversări a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din România.

trului culturii, alte oficialități, acti
viști din aparatul C.C.
Vietnam, reprezentanți

al P.C. din 
ai M.A.E.

înalte distincții conferite tovarășului Erich Honecker
cu prilejul împlinirii a 70 de ani

BERLIN 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., Con
siliul de Stat al R. D. Germane i-a 
conferit tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, titlul de Erou al 
R.D.G. și Ordinul Karl Marx cu pri
lejul celei de-a 70-a aniversări a 
zilei sale de naștere, pentru merite

excepționale în lupta de rezistență 
antifascistă, in crearea, dezvoltarea 
și întărirea multilaterală a R.D.G., in 
lupta pentru asigurarea păcii.

La sediul C.C. al P.S.U.G. condu
cători de partid și de stat ai R.D. 
Germane au felicitat cordial pe 
Erich Honecker cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei sale de 
naștere.

Evoluția situației din Liban

„ZIUA NAMIBIEI"

Tovarășului SAM NUJOMA 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

LUANDA

La Expoziția de creație tehnico- 
științifică a tineretului din țări so
cialiste. de la MOSCOVA, a fost or
ganizată „Ziua României". în cadrul 
acestei manifestări au fost evocate 
semnificația istorică a actului revo
luționar de la 23 August și realiză
rile obținute de poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe calea edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Au participat reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, Laos, Mon
golia, Polonia, Ungayia, U.R.S.S., 
Vietnam. Pavilionul românesc s-a 
bucurat de aprecieri pozitive, fiind 
evidențiate îndeosebi diversitatea ex
ponatelor prezentate, gradul lor 
înalt de tehnicitate, măiestria teh
nică a tinerilor din România.

La Combinatul de mobilă din 
ULAN BATOR a avut loc o seară a 
prieteniei mongolo-române. Au luat 
cuvintul N. Gombojav, adjunct al 
ministrului gospodăriei forestiere și 
industriei de prelucrare a lemnului, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie mongolo-române. și ambasado
rul țării noastre, Constantin Mîndrea- 
nu. Au participat activiști ai C.C. al 
P.P.R.M., D. Bilegt, vicepreședinte al 
Federației organizațiilor de pace și 
prietenie, reprezentanți ai M.A.E., ai 
conducerii combinatului, muncitori. 
Totodată, a fost prezentată o expo
ziție de fotografii înfățișind realiză
rile obținute de poporul român in 
construcția socialistă. Cu acest prilej, 
la propunerea Comitetului Executiv 
al Federației organizațiilor de pace 
și prietenie, combinatul a devenit 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie mongolo-române.

La sediul Centrului austriac de 
cultură din VIENA a avut loc o 
adunare festivă. Despre semnificația 
evenimentului și despre succesele ob
ținute de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
au vorbit președintele Asociației 
Austria—România, prof. dr. Viktor 
Heller, adjunct al ministrului federal 
pentru învățămînt și artă al Republi
cii Austria, și Însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Viena, Andrei Do- 
robanțu.

A fost evidențiată contribuția deo
sebită adusă de țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la 
crearea unui climat de destindere și 
înțelegere între popoare, la asigu
rarea păcii și securității în lume.

în incinta Facultății de științe uma
niste și arte din HARARE (Republica 
Zimbabwe) a fost deschisă o expozi
ție de carte românească în care, la 
loc de cinste, figurează opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu tra
duse in limba engleză și: volume din 
lucrările științifice ale tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Sint expuse, de asemenea,

lucrări de istorie, literatură și artă 
românească.

In cadrul unei ceremonii, cărțile 
din expoziție au fost donate Universi
tății din Zimbabwe.

La Casa prieteniei și solidarității 
din MAPUTO a fost inaugurată ex
poziția documentară de fotografii 
„România azi". Au luat cuvintul 
Rui Baltasar Dos Santos Alves, mi
nistrul finanțelor, și Ivanciu Po
pescu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
tării noastre, care au evidențiat 
semnificația evenimentului și tradi
țiile de colaborare militantă' dintre 
Partidul Comunist Român și 
FRELIMO, dintre România și Mo- 
zambic. în cadrul expoziției a fost 
organizat un stand cuprinzind opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
lucrări privind istoria poporului ro
mân.

Sub auspiciile Frontului Popular 
Patriotic, in comuna TISZAKECSK, 
din R.P. Ungară, a avut loc o festi
vitate. în cadrul căreia au fost e- 
vidențiate contribuția armatei ro
mâne la eliberarea Ungariei, reali
zările obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului în con
strucția socialistă și relațiile de co
laborare dintre cele dou,ă țări. Cu a- 
cest prilej, la monumentul dedicat 
ostașilor români căzuți pentru eli
berarea comunei au fost depuse co
roane de flori.

In orașul GROSSENHEIM (R.D. 
Germană), a fost deschisă o expo
ziție. de fotomontaje, prezentînd 
realizări ale poporului român în anii 
construcției socialismului, din dome
niile economic, tehnico-științific și 
social-cultural, precum și politica de 
pace și colaborare promovată de 
partidul și statul nostru, de președin
tele Nicolae Ceaușescu.

La Casa de cultură „Ciănlimă" din 
PHENIAN a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat Li Giong 
Mok, membru al C.C. al P.M.C., ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Sin Ghi Cian, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie coreeano- 
română, alte persoane oficiale co
reene, un numeros public. în 
cuvintările rostite. Sin Ghi Cian 
și ambasadorul Constantin Iftode au 
subliniat semnificația zilei de 23 Au
gust și au evidențiat realizările po
porului român în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
precum și relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate dintre Româ
nia, și R.P.D. Coreeană.

La Clubul internațional din HANOI 
a avut loc prezentarea filmului ar
tistic românesc „Omul care ne tre
buie". Au fost prezenți Nguyen 
Quang Xa. membru al Prezidiului 
Comitetului vietnamez de solidari
tate și prietenie cu toate popoarele. 
Nong Quoc Chan, adjunct al minis-

Finlanda—Asociația de prietenie
România și ambasada țării noastre 
de la HELSINKI au organizat, în 
saloanele ambasadei, o seară oma
gială, la care au. participat funcțio
nari superiori ai Ministerului Aface
rilor Externe, membri ai conducerii 
Asociației Finlanda-România, oa
meni de cultură și artă, oameni de 
afaceri. Despre trecutul de luptă al 
poporului român, despre semnifica
ția zilei de 23 August și realizările 
obținute de România socialistă au 
vorbit președintele asociației, prof. 
Lauri Lindgren, și ambasadorul 
României in Finlanda, Maria Stă- 
nescu.

Ambasadorul României în Pakis
tan, Constantin Burada, 
cu membrii Institutului 
lății internaționale din 
Cu acest prilej au fost 
importanța istorică a evenimentului 
aniversar, succesele obținute de po
porul român in anii construcției so
cialiste, cu deosebire in anii care au 
urmat Congresului al IX-lea al par
tidului. Au fost subliniate eforturile 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru instaura
rea unor relații noi între state, pen
tru înfăptuirea dezarmării, preveni
rea înrăutățirii situației internațio
nale-și soluționarea prin negocieri a 
tuturor stărilor* conflictuale, pentru 
lichidarea .subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale.

s-a întilnit 
pentru re- 
KARACHI. 
evidențiate

Ansamblul de cintece și dansuri 
„Românașul" din Cluj-Napoca a pre
zentat în aula Institutului politehnic 
" ' • LAUSANNE (Elveția),

de gală.
federal din 
un spectacol

„Șiragul" din Tirgu
ATE-

Ansamblul ______
Mureș a prezentat la Dafni ___
NA un spectacol de cintece și jocuri 
populare românești care s-a bucurat 
de un deosebit succes. Au participat 
Ghiorghios Ghennimatos. ministrul a- 
facerilor interne. Theodoros Katriva- 
nos, prefectul Aticii, secretar gene
ral al Casei de cultură a prieteniei 
greco-române, alte oficialități elene, 
un numeros public. A fost prezent 
Ion Brad, ambasadorul României la 
Atena.

Șefii misiunilor diplomatice ale 
României din PRAGA, EGIPT, SI
RIA, IORDANIA. ALGERIA, ZAM
BIA, LIBERIA. PERU, SRI LANKA 
au rostit alocuțiuni la posturile de 
radio și televiziune.

Au transmis emisiuni dedicate tă
rii noastre posturi de radio și tele
viziune din GRECIA, TURCIA, SI
RIA, EGIPT, IORDANIA, ZAMBIA, 
ZAIR, ZIMBABWE, KENYA, LI
BERIA, REPUBLICA AFRICA CEN
TRALĂ, INDIA, SRI LANKA, ME
XIC, PERU, ECUADOR, VENE
ZUELA.

• Un interviu acordat de președintele Comitetului Executiv 
al O.E.P. » Declarațiile secretarului general al O.N.U.
• Aprecierile cancelarului Austriei privind necesitatea 
soluționării problemei poporului palestinian • Sosirea la

Beirut a unui contingent de militari americani
BEIRUT 25 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat rețelei americane de 
televiziune A.B.C., președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, a declarat că lupta poporu
lui 
va 
ția .
„Este o luptă pentru o cauză justă 
— a menționat Yasser Arafat. Ac
tuala tragedie trebuie să ia sfîrșit. 
în Orientul Mijlociu 
pace, nu va 
recunoașterea drepturilor poporului 
palestinian". .
hotărită și curajoasă a forțelor pa
lestiniene, confruntate timp de pes
te două luni cu forțe mult mai pu
ternice. care au utilizat armamentul 
cel mai modern.

Reuter. îmbarcați la bordul navei 
cipriote de pasageri „Sol Georgios", 
combatanții palestinieni s-au indrep- 
tat spre portul Tartous din Siria.

palestinian pentru o 
continua — transmite 
palestiniană de știri.

patrie 
agen- 

WAFA.

nu va exista
exista o soluție fără
El a omagiat lupta

TOKIO. — „Evacuarea combatanți
lor palestinieni din Beirut nu în
seamnă sfirșitul problemei palesti
niene și nici sfirșitul problemelor O- 
rientului Mijlociu sau ale Libanu
lui". a declarat intr-o conferință de 
presă ținută la Tokio secretarul ge-_ 
neral al O.N.U., Javier Perez de' 
Cuellar. Aceasta, pentru că „pales
tinienii n-au incetat să existe ca 
națiune", a evidențiat secretarul ge
neral al O.N.U., adăugind : „Prima 
mea dorința este ca palestinienii să 
supraviețuiască și să-și păstreze 
dreptul de a face să se aplice ceea 
ce le-a fost recunoscut prin rezo
luțiile Organizației Națiunilor Unite".

Un contingent de 800 pușcași ma
rini americani, aparținind Forței in
ternaționale de supraveghere a apli
cării acordului de evacuare a com
batanților palestinieni din Beirut, a 
debarcat miercuri în portul din ca
pitala libaneză. Trupele americane 
au ocupat poziții in zona portului 
Beirut, inlocuind trupele franceze 
care s-au deplasat spre noi poziții, 
situate in centrul sectorului de vest 
al capitalei Libanului.

NAȚIUNILE UNITE — Președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, a reafir
mat, intr-un mesaj adresat secreta
rului general al O.N.U., că trupele 
americane participante la forța 
multinațională din Liban nu vor fi 
angajate in eventuale lupte, infor
mează agenția France Presse. Con
tingentul american, se menționează 
in mesaj, va colabora strîns cu obser
vatorii O.N.U. staționați în regiunea 
Beirutului.

Cea de-a XVI-a aniversare a declanșării luptei poporului namibian, 
sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
pentru eliberarea dej. sub dcminația colonială a regimului rasist și opresiv 
al Africii de Sud. imi oferă prilejul de a vă adresa dumneavoastră, mili- 
tanților și combatanților S.W.A.P.O., poporului namibian prieten, in numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de noi succese in lupta pentru cucerirea cit 
mai grabnică a independenței naționale.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că, in spiritul relațiilor 
trainice statornicite intre partidele și popoarele noastre, al înțelegerilor con
venite in cadrul intilnirilor prietenești pe care le-am avut la București și 
pe pămintul Africii, Partidul Comunist Român, România socialistă și poporul 
român vor acorda in continuare tot sprijinul luptei poporului namibian 
pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de libertate, independență și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general

al Partidului Comunist Român 
președintele

Republicii Socialiste România

CAUZA DREAPTĂ A POPORULUI NAMIBIAN

Acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

(Agerpres)

VIENA. — „Plecarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei din 
Beirut nu soluționează problemele 
Orientului Mijlociu", a subliniat can
celarul federal al Austriei, Bruno 
Kreisky, intr-un articol publicat in 
revista vest-germană .Stern".

„Tragedia bătăliei Beirutului este 
că. in război, O.E.P. i s-a acordat o 
oarecare recunoaștere, care i-a fost 
refuzată in condiții de pace", relevă 
B. Kreisky, adăugind că „astăzi toa
tă lumea știe că trebuie să aibă loc 
negocieri cu liderul O.E.P,, Yasser 
Arafat". Cancelarul austriac arată, 
de asemenea, că, „ori de cite ori 
va avea prilejul va lua poziție în 
favoarea poporului palestinian". 
„Problema Orientului Mijlociu, men
ționează el, nu poate fi soluționată 
decit dacă palestinienii vor avea un 
stat propriu, care să coopereze strîns 
cu vecinii săi, ceea ce înseamnă că 
și cu Israelul".

NIAMEY. — Cea de-a XIII-a se
siune ministerială a Organizației 
Conferinței Islamice, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Niamey, capitala 
Nigerului, a adresat o telegramă pre
ședintelui Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat, in care reîn
noiește sprijinul țărilor islamice față 
de cauza palestiniană.

ALGER. — Secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, a confe
rit la Alger cu ministrul algerian 
de externe, Ahmed Taleb Ibrahimi. 
Au fost evocate situația din lumea 
arabă și unele probleme legate de 
viitoarea conferință arabă la nivel 
înalt. ,

Marea Britanie

BEIRUT. — în continuarea apli
cării acordului de evacăare a com
batanților palestinieni din Beirut, 
miercuri 500 de luptători palestinieni 
au părăsit capitala Libanului, infor
mează agențiile France Presse și
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pe scurt

Șomajul ia proporții 
nemaiîntîlnite 
în istoria țării

La mijlocul lunii august numărul 
total al șomerilor in Marea Brita
nie era de 3 292 702, ceea ce repre
zintă 13,8 la sută din niimărul popu
lației apte de muncă, a informat 
Ministerul Muficii. Este cea mâi ri
dicată cifră înregistrată in întreaga 
istorie a țării.

Raportate la provinciile țării, ra
tele cele mai ridicate ale șomajului 
se înregistrează in Irlanda de Nord 
— 21,5 la sută ; in Scoția și în zo
nele de nord ale Țării Galilor și 
Angliei — 15,9 și 17,9 la sută.

Aflată sub ocupația ilegală a ra
siștilor sud-africani, Namibia duce 
6 luptă eroică pentru lichidarea 
dominației străine și cucerirea in
dependenței naționale, luptă urmă
rită cu sentimente de caldă simpa
tie și solidaritate de forțele demo
cratice de pretutindeni. Ca o ex
presie a acestui larg curent de 
opinie, astăzi, 26 august, pe dife
rite meridiane ale globului este 
marcată „ZIUA NAMIBIEI".

Așa cum se știe, această zi a 
fost instituită printr-o hotărîre a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
decembrie 1973, fiind menită să 
evoce un moment de importanță 
deosebită din frămintata istorie a 
poporului namibian : declanșarea la 
26 august 1966 a luptei armate de 
eliberare, sub conducerea Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 

■ Vest (S.W.A.P.O.). Ea este menită, 
de asemenea, să prilejuiască reafir
marea sprijinului popoarelor lumii 
față de cauza dreaptă a poporului 
namibian, a cererii opiniei publice 
de pretutindeni de a se curma ma
nevrele obstrucționiste ale Republi
cii Sud-Africane și accelera proce
sul care trebuie să ducă la procla
marea neintirziată a independenței 
Namibiei.

Intr-adevăr, situația creată în 
vastul teritoriu namibian (suprafața 
— 834 292 kmp ; populația — 1 mi
lion de locuitori) este mai mult 
decit neliniștitoare. Rasiștii sud- 
âfricani nu numai că au instalat la 
Windhoek o administrație mario
netă. dar încearcă pe toate căile să 
torpileze negocierile pentru aplica
rea planului O.N.U. cu privire la 
acordarea independentei Namibiei. 
Astfel ei au impins la eșec confe
rința de la Geneva din ianuarie 
1981, creează numeroase dificultăți 
actualelor contacte in problema na- 
mibiană, întrețin o campanie de 
continue agresiuni și provocări ar
mate împotriva statelor din „prima 
linie". Aceasta cu scopul de a-și 
prelungi dominația asupra Nami
biei, care este cunfflscută ca un te
ritoriu cu mari bogății naturale — 
uraniu, diamante, petrol etc.

Poporul namibian nu se lasă însă 
intimidat. Sub conducerea încercată 

' a S.W.A.P.O., forțele patriotice au 
dat și dau puternice lovituri ocu-

panților. Chiar zilele trecute ele au 
atacat o bază din regiunile nordice, 
distrugind mai multe elicoptere și 
ucigînd cîteva zeci de militari sud- 
africani. Prestigiul S.W.A.P.O. 
crește continuu. Pe plan internațio
nal, organizația a fost recunoscută 
in 1965 de către O.U.A. și in 1973 
de către O.N.U. ca unic reprezen
tant legitim al poporului namibian. 
Chiar în aceste zile, Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare a re
afirmat dreptul acestui popor la 
autodeterminare, libertate și inde
pendență națională, condamnind cu 
fermitate încercările guvernului ra
sist de la Pretoria de a impune în 
Namibia un regim antipopular.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
africane, cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea dreptului 
lor de a se dezvolta de sine stătă
tor, România socialistă a fost și este 
alături de poporul namibian, acor- 
dindu-i un permanent sprijin po
litic, diplomatic, moral și material. 
Țara noastră a fost primul ștaif 
care a incheiat un document inter
național cu S.W.A.P.O., ceea ce a 
reprezentat o însemnată contribuție 
la recunoașterea acestei organizații 
ca unic reprezentant al poporului 
namibian. România a fost, de ase
menea, inițiatoare sau coautoare la 
multiple rezoluții ale Națiunilor 
Unite in - favoarea recunoașterii 
drepturilor legitime ale poporului 
namibian. Aceste manifestări de 
prietenie și solidaritate, și-au găsit 
elocvente expresii cu prilejul mul
tiplelor înlilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, in cursul 
cărora secretarul general al parti
dului nostru a reafirmat de fiecare 
dată hotărirea României socialiste 
de a acorda, in continuare, poporu
lui namibian întregul sprijin în 
lupta pentru victoria cauzei sale 
drepte. Aceleași sentimente de 
caldă solidaritate sînt exprimate și 
astăzi cu prilejul ..Zilei Nami
biei", poporul român fiind ferm 
convins că nimic nu va putea îm
piedica înfăptuirea aspirațiilor de 
libertate ale poporului namibian, că 
in curînd steagul libertății va flu
tura deasupra Namibiei.

Nicolae N. LUPU

„PACE ȘI MUNCA 
PENTRU TOȚI!’'

Pentru primele zile ale lunii sep
tembrie, in R.F. Germania sint 
programate noi manifestări ale o- 
piniei publice împotriva cursei în
armărilor. La 1 septembrie — ziua 
acțiunilor sindicale pentru pace și 
dezarmare — numeroase organiza
ții politice și sindicale vor desfă
șura manifestații in sprijinul apă
rării păcii. Sub lozinca „Pace și 
muncă pentru toți !“, oamenii mun
cii din orașul Frankfurt pe Main 
vor lua parte la o mare demonstra
ție. Manifestări similare se vor des
fășura și în alte localități vest- 
germane.

PENTRU O ZONA 
DENUCLEARIZAT A 

ÎN NORDUL EUROPEI
Primul ministru al Danemarcei, 

Anker Joergensen, s-a pronunțat 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate in nordul Europei. Luind 
cuvintul la o conferință de presă 
desfășurată la Reykjavik, unde se 
află intr-o vizită oficială, el a re
levat. că in cursul convorbirilor a- 
vute cu primul ministru al Islandei, 
Gunnar Tlioroddsen, au fost exami
nate aspecte ale creării unei zone 
fără arme nucleare in nordul conti
nentului european. El a subliniat, 
totodată, că țările mici pot să-și a- 
ducă și ele contribuția la soluțio
narea acestei probleme.

Intr-un interviu publicat de zia
rul norvegian „Friheten", Lars 
Werner, președintele Partidului de 
Stingă — Comuniștii din Suedia, 
deputat în Parlament, a subliniat

necesitatea elaborării unui program 
concret pentru crearea unei zone 
denuclearizate in nordul Europei, El 
s-a referit la importanța lărgirii și 
întăririi mișcării de masă pentru 
realizarea in practică a acestui de
ziderat, relatează agenția T.A.S.S.

„NU AMPLASĂRII DE NOI 
RACHETE NUCLEARE 

ÎN EUROPA I”
Participantele la Conferința miș

cării femeilor din Partidul Munci
toresc Norvegian,' desfășurată la 
Oslo, s-au pronunțat împotriva am
plasării de noi rachete nucleare a- 
mericane în Europa. Ele au con
damnat cu fermitate pregătirile 
care se fac pgntru înlocuirea ar
melor nucleare existente și s-au 
pronunțat împotriva participării 
Norvegiei la programul financiar 
comun al N.A.T.O. destinat con
struirii de instalații pentru aseme
nea rachete.

„OCEANUL INDIAN 
SA DEVINĂ 

O ZONA A PĂCII !"
La încheierea convorbirilor ofi

ciale dintre primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, și primul mi
nistru din Mauritius, Anneerood 
Jugnauth, s-a dat publicității un 
comunicat comun, care consemnea
ză dorința celor două țări de a 
milita pentru transformarea Ocea
nului Indian intr-o zonă a păcii, 
prin retragerea trupelor și bazelor 
militare străine și restabilirea su
veranității statului Mauritius asupra 
insulei Diego Garcia.

OMAGIEREA LUI TITULESCU. 
Comisia pentru relații externe a 
Camerei Deputaților a Braziliei a 
adus, in cadrul unei ședințe, un 
omagiu diplomatului român Nicolae 
Titulescu. Deputatul federal Ray- 
mundo Diniz, președintele comisiei, 
a evidențiat ideile diplomatului 
român, activitatea sa permanentă 
in slujba suveranității României, 
concepția profund umanistă asupra 
relațiilor internaționale care consti
tuie obiectul unei călduroase recu
noașteri din partea tuturor națiu
nilor.

CONVORBIRI CIPRIOTO-IUGO- 
SLAVE. La Nicosia s-au desfășu
rat convorbiri intre președintele Ci
prului, Spyros Kyprianou, și Petar 
Stambolici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia.- Cei doi șefi de 
stat au evidențiat gravitatea unor 
fenomene ale vieții 
naționale și, în acest 
damnat agresiunea 
Liban, subliniind că 
din Orientul Mijlociu nu poate fi 
soluționată fără 
drepturilor legitime 
palestinian.

politice inter- 
sens, au con- 
israeliană in 

actualo criză

recunoașterea 
ale poporului

AUTORITĂȚILE 
LA PRETORIA au 
agresiune
Populare Mozambic — informează 
agenția mozambicană
Unități armate sud-africane au pă
truns pe teritoriul Mozambicului, 
în zona punctului de frontieră Na- 
maaha, deschizind focul asupra 
populației. In cursul acestei ac
țiuni, trei locuitori au fost uciși.

RASISTE DE
săvirșit o nouă 

împotriva Republicii
de presă.

REUNIUNE LATINO-AMERICA- 
NA. Cea de-a X-a Adunare a Par
lamentului latino-american ale că
rei lucrări se desfășoară la Bogota, 
a aprobat inițiativa președintelui 
Columbiei, Belisario Bentacour, de 
a se convoca o conferință a șefilor 
de stat din America Latină, in no
iembrie, la Cafțhagena (Columbia). 
Adunarea a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție care condamnă sancțiu
nile economice ale C.E.E. față de 
Argentina, ca urmare a diferendu
lui cu Marea Britanie, in problema 
Malvinelor (Falkland). Participanta 
au hotărit, totodată, alegerea lui 
Nelson Cornelia (Brazilia) in func
ția de președinte al parlamentului 
latino-american.

EFECTELE SECETEI. In multe . 
zone agricole ale Spaniei n-a mai 
plouat de zece luni. Pagubele pro
vocate economiei spaniole de sece
ta puternică ce a afectat anul a- 
cesta agricultura țării sint estima
te la peste 1,5 miliarde dolari. Cel 
mai puternic au avut de suferit de 
pe urma secetei provinciile Leon 
și Valencia unde din cauza lip
sei de umiditate s-a pierdut o 
mare parte din recolta de cerea
le. iar 30 la sută din șeptel a pie
rit.

In sprijinul intensificării 
cooperării economice între 
țările in curs de dezvoltare

MANILA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la reuniunea 
„Grupului celor 77", ce are loc la Ma
nila, președintele Republicii Filipine, 
Ferdinand Marcos, a arătat că la ora 
actuală statele dezvoltate recurg 
frecvent la practici care accentuează 
recesiunea economică mondială și di
ficultățile economice ale țărilor lumii 
a treia, relatează agenția Reuter.

Statele dezvoltate au provocat o 
scădere accentuată a veniturilor pro
venite din export ale țărilor in curs 
de dezvoltare șj, ținind seama numai 
de interesele lor egoiste, au determi
nat o scădere artificială pe plan mon
dial a cererii de bunuri și servicii, a 
afirmat președintele. Aceste acțiuni 
au avut ca rezultat cea mai îndelun
gată recesiune de la cea a anilor ’30.

Președintele Marcos a 
este momentul inceperii unor nego
cieri privind stabilirea unui sistem 
de preferințe comerciale intre țările 
in curs de dezvoltare.

opinat că

„SW.A.P.O. se pronunță pentru alegeri sub supravegherea și controlul 
O.N.U." : pancarta pe care o poartă acest grup de demonstranți africani 
exprimă una din principalele cerințe ale populației namibiene în vederea 

afirmării năzuințelor sale de libertate și independență

Muncitorii străini — primele victime ale șomajului

INTERZICEREA FUMATULUI. 
Guvernul Malayeziei a interzis fu
matul in clădirile guvernamentale 
și publice, precum și reclamele de 
țigări. Salariații publici nu au voie 
să fumeze la locul de muncă sau in 
timpul călătoriilor in vehicule gu
vernamentale. Interdicția este ex
tinsă la școli, spitale, autobuze de 
pe liniile de transport proprietate 
de stat, baze sportive, precum și la 
toate conferințele și reuniunile or
ganizate de guvern.

PĂDURI ÎN FLĂCĂRI. Incendii
le de pădure declanșate in sudul 
Franței, ca urmare a căldurilor ex
cesive. au provocat, in ultimele zile, 
moartea a două persoane și răni
rea a altora 19, precum și pagube 
materiale imense. 15 500 hectare de 
pădure au fost distruse. Specialiș
tii. citați de agenția Reuter, apre
ciază că este vorba de cele mai 
puternice incendii de pădure care 

•jgj-au declanșat in ultimii zece ani 
iii Franța.

TAIFUNUL „FAYE", care 
abătut asupra coastelor de vest 

'arhipelagului Filipinelor, a provo
cat moartea a cel puțin 15 persoa
ne — informează agenția U.P.l. 
Viaturile puternice, care in centrul 
taifunului au atins o viteză de pînă 
la 150 km/h, au distrus circa 1025 
de case, îndeosebi in provinciile 
Union și Pangasinam.

s-a 
ale

La bordul
De cinci zile, cos- 

monauții sovietici A- 
natoli Berezovoi, Va
lentin Lebedev, Leo
nid Popov, Aleksan
dr Serebrov și Svet
lana. Savițkaia lucrea
ză în comun in spa
țiu, la bordul comple
xului orbital „Sa- 
liut—7", relatează a- 
genția T.A.S.S. de la 
Centrul de coordo-

complexului orbital
nare a zborului. 
Miercuri, o bună parte 
din zi a fost rezer
vată studiilor privind 
structura atmosferei 
terestre, a spațiului 
interplanetar, surse
lor intra și ■ extraga- 
lactice de radiații.
Echipajul a realizat și 

un nou ciclu de cerce
tări medicale. La Sve
tlana Sflvițkaia, de

„Saliut-7"
fost explorat 
circulator, in 

la Leonid 
la Aleksandr 
s-au studiat 

dintre 
simțurilor

pildă, a 
sistemul 
timp ce 
Popov și 
Serebrov
interacțiunile 
organele 
care asigură orientarea 
in spațiu și coordona
rea mișcărilor omului 
in condiții de impon
derabilitate. j.

® „Afară cu străinii", „Stop imigrației" — lozinci care exprimă o atitudine tot mai ostilă față de 
„Gastarbeiter" ® Rezultatele semnificative ale unui sondaj : două treimi din vest-germani se 
pronunță pentru trimiterea muncitorilor străini acasă @ Condițiile de locuit, aidoma celor 

într-un ghetou ® Cererile de azil politic : un subterfugiu care nu mai este acceptat

Cunoscuta revistă britanică „ECONOMIST" publică un semnificativ 
aiticol in legătură cu ostilitatea crescindă manifestată in țările occidentale, 
in general, și in R.F. Germania, in special, față de muncitorii străini, in 
condițiile in care recesiunea economică și șomajul afectează in număr 
tot mai mare populația autohtonă, lată ce se spune, intre altele, in articol:

Un val de recrudescentă a xeno
fobiei produse îngrijorare in Ger
mania occidentală. Au apărut așa- 
numite grupuri de acțiune consti
tuite in jurul sloganului „Auslăn- 
der Raus" („Afară cu străinii"). 
Țintele lor principale : muncitorii 
străini, ca și imigranții care solicită 
azil politic. Partidul Național De
mocrat, de extremă dreaptă, a lan
sat lozincă „Stop imigrației". „Na
țional Zeitung", revistă de dreap
ta din Milnchen, a adoptat re
frenul : „Germania trebuie să ră- 
mînă a germanilor". Un profesor 
din Renania de Nord — Westfalia 
strînge semnături pentru un refe
rendum vtzînd introducerea in școli 
de clase separate pentru copiii stră
inilor.

Atitudinea de intoleranță s-a In
tensificat odată cu creșterea șoma
jului in Germania occidentală și cu 
răspindirea îngrijorării populației 
față de viitorul economic al țării, 
întrebați care este cauza principală 
a șomajului ridicat, cei mai mulți 

^cetățeni vor răspunde : „Gastar-

beiter" (muncitorii străini). Rece
siunea economică mondială urmea
ză, la apreciabilă distanță, pe locul 
al doilea. tn urmă cu patru ani, 
circa o treime din vest-germani se 
pronunțau pentru trimiterea mun
citorilor străini acasă. Acum sint 
două treimi. Anul trecut 66 la sută 
afirmau că sint in favoarea unei 
interdicții asupra intrării in țară a 
persoanelor pe care cetățenii vest- 
germani acceptă să-i 
Acum sint 90 la sută !

Germania occidentală 
din 1973 să mai recruteze 
străini din afara C.E.E., dar aduce
rea membrilor de familie și rata re
lativ ridicată a natalității au făcut 
ca numărul străinilor să crească 
totuși, in ultimii trei ani, cu apro- 
xitnativ 650 000 El a ajuns în pre
zent la 4,6 milioane, respectiv 7 la 
sută din populație. Anul trecut 
Germania occidentală a hotărit să 
limiteze intrarea membrilor de fa
milie ai muncitorilor străini. Copii
lor în virstă de peste 16 ani nu 4i 
se mai permite să vină la părinții

întrețină.

a incetat 
muncitori

lor, iar soțiile muncitorilor străini 
trebuie să aștepte doi ani pentru a 
primi un permis de ședere.

Semnificativă este situația munci
torilor de origine turcă, 1,5 milioane 
oameni, care trăiesc in condiții de 
ghetou in marile orașe. Ostilitatea 
germanilor s-a transformat in ulti
mul timp in acțiuni violente. La 
Hamburg, o bandă de neonaziști a 
atacat un centru al tinerilor turci. 
La Dortmund, patru magazine pen
tru muncitorii turci au fost grav 
avariate in urma unei explozii. O 
serie de politicieni încurajează a- 
ceastă stare de spirit.

Sentimentele xenofobe sint sti
mulate și de un adevărat potop de 
cereri — nejustificate — de azil po
litic. In 1980, circa 170 000 oameni 
au cerut refugiu in Germania occi
dentală in baza unei prevederi con
stituționale. potrivit căreia „persoa
nele persecutate din motive politice" 
pot beneficia de dreptul de azil. O 
înăsprire a reglementărilor și o ac
celerare a procedurilor de verifi
care au redus anul trecut numărul 
cererilor la 49 000 Mai puțin de 10 
la sulă din solicitanți sint, in cele 
din urmă, recunoscuți ca fii/id cu 
adevărat îndreptățiți să ceară azil 
politic.
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