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in juru[ P^rtiduluj, 
al secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
Strîns unit în jurul partidului, al 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
poporul român a omagiat marți, 
23 August, cu sentimente de bucu
rie și legitimă mîndrie, cea de-a 
39-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, act 
cutezător și energic care a inaugu
rat epoca celor mai profunde și 
semnificative prefaceri cunoscute 
în societatea românească, epoca 
revoluției și construcției socialiste 
pe pămîntul patriei noastre. în 
același timp, continuîndu-și neobo
sită înaintarea pe drumul transfor
mărilor revoluționare declanșate 
prin actul de la 23 August 1944, 
întreaga țară a cinstit marea' săr
bătoare națională sub semnul re
marcabilelor realizări dobîndite de 
clasa muncitoare, de țărănime, de 
intelectualitate în îndeplinirea pre
vederilor celui de-al treilea an al 
actualului cincinal, sub semnul 
deplinei angajări a oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
pentru înfăptuirea neabătută a is
toricelor-hptărîri ale Congresului al 
XII-lea, a programelor de dezvol
tare economico-socială adoptate de 
Conferința Națională a partidului.

Moment de emoționantă evocare 
a evenimentului istoric de acum 
39 de ani, aniversarea din acest 
an a zilei de 23 August s-a consti
tuit intr-un vibrant omagiu adus 

i Partidului Comunist Român, iniția- 
j torul și conducătorul revoluției 

victorioase de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, deschizătorul unei noi ere 
in istoria milenară a poporului ro
mân, forța politică dinamizatoare 
a energiilor națiunii îndreptate 

Hspre făurirea socialismului și co
munismului, a prilejuit exprimarea 
celui mai fierbinte elogiu adus to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru 
strălucita activitate revoluționară 
și patriotică consacrată, timp de o 

jumătate de veac, cauzei socialis
mului și comunismului, înfăptuirii 
idealurilor de luptă ale clasei mun
citoare, creșterii bunăstării po
porului, întăririi .prestigiului și 
independenței patriei, promovării 
neabătute a colaborării interna
ționale, triumfului păcii și pro
gresului in lume.

Omagiind cu toată căldura su
fletului, cu dragoste și recunoștință 
patria, partidul, pe secretarul său 
general, comuniștii, toți oamenii 
muncii și-au exprimat în această 
zi profunda satisfacție și bucurie 
prilejuite de împlinirea a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, eveniment 
cardinal, care a inaugurat o nouă 
virstă în viața țării, purtînd pece
tea personalității proeminente, a 
gîndirii revoluționare și acțiunii 
pilduitoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a imprimat un 
ritm dinamic, creator în toate 
domeniile de activitate, a determi
nat mutații calitativ profunde, 
înnoitoare în dezvoltarea forțelor 
și relațiilor de producție, în per
fecționarea structurilor social-po- 
litice, în modelarea conștiinței con
structorilor socialismului, inaugu- 
rind perioada cea mai fertilă din 
întreaga existență a României, 
denumită, pe drept cuvînt, „Epoca 
Ceaușescu".

Marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală s-a desfășurat, 
potrivit tradiției, în Piața Aviato
rilor, îmbrăcată, în întregul ei, in 
haine sărbătorești.

Tribuna centrală' era dominată de 
un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, în
cadrat de drapelele tricolore și 
roșii și de datele care marchează 
arcul de timp al marii noastre 
sărbători : 23 August 1944—23 Au
gust 1983.

Pe frontispiciul tribunei era 
înscrisă urarea „Trăiască 23 August 
— sărbătoarea națională a poporu

lui român !“. Pe tribunele laterale 
se aflau stemele partidului și țării 
și urările: „Trăiască Partidul . Co
munist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască patria 
noastră liberă și independentă. Re
publica Socialistă România !“.

Pe tribuna situată de cealaltă 
parte a pieței, sub stema Repu
blicii Socialiste România, sta scris: 
„Trăiască unitatea întregului nos
tru popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
De o parte și de alta a tribunei 
se aflau un panou oglindind noul 
peisaj economic al țării, dominat 
în chip simbolic de tabloul condu
cătorului partidului și statului nos
tru, și' un glob pămîntesc pe care 
se profila porumbelul păcii. Erau, 
de asemenea, înscrise cuvin
tele cu profundă rezonanță in 
inima și conștiința națiunii noas
tre : „Partidul—Ceaușescu—„Româ
nia !“, „România — Ceaușescu— 
Pace !“.

Ora 8,30. Apariția secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la tribuna oficială, a 
fost marcată prin vibrante și în
delungi aplauze, prin entuziaste 
urale și puternice ovații. Minute 
în șir, Piața Aviatorilor a răsunat 
de aclamații pentru partid, pentru 
secretarul său general, pentru., 
patria noastră socialistă, liberă și 
independentă. S-a scandat cu în
suflețire, cu deosebită căldură: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu și poporul !".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în tribuna oficială au 
luat loc tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă. Ludovic
(Continuare în pag. a IV-a)
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în coloanele lui august, țara și-a sărbătorit mărețele împliniri socialiste

i
I

Există o zi cină pe catargul cel mai tnalt al navei istoriei drapelele 
îngemănate ale patriei și partidului flutură mai emoționant decit oricind ; 
o zi cină în sufletele noastre faldurile lor se desfășoară și mai bogat, cind 
inima fiecăruia bate mai puternic privindu-le. Este 23 August — eternă 
piatră de hotar in istoria României, sărbătoarea cind poporul nostru, de 
peste 22 de milioane de oameni, iși celebrează izbinzile și se angajează 
pentru a face mai frumoase zilele viitorului, cinstind astfel istoria noas
tră milenară. Este ziua cind celebrăm victoria Revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

In Piața Aviatorilor din Capitală, in piețele și pe bulevardele orașelor 
și municipiilor de pe cuprinsul țării, oamenii muncii și-au clamat dragos
tea nesfirșită pentru partidul comuniștilor, pentru patria socialistă, pentru 

■ tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel care întruchipează certitudinile supreme, 
năzuințele cele mai inalte ale poporului român. Ei și-au exprimat voința 
de a răspunde prin noi și mărețe fapte de muncă devotată chemărilor în
flăcărate ale secretarului general al partidului, de a dovedi pe solul fertil 
al faptei trăinicia hotăririi de a demonstra că spiritul revoluționar, cel 
care i-a însuflețit pe muncitorii și ostașii care au înfăptuit cu arma în 
mină marele act de la 23 August 1944, cel care i-a însuflețit pe cei ce 
munceau in anii de început ai revoluției socialiste, spiritul revoluționar 
care, in 39 de ani, a creat o altă țară — România socialistă, stat suveran 
și independent, stină cu fruntea sus in .marea familie a națiunilor libere 
ale lumii — spiritul! revoluționar este viu,, trăiește și pulsează în fiecare 
dintre noi. '■ } 4.1,-;-,,.',..,. -i ■■

Arcurile de triumf ale muncii 
din epoca inaugurată de

Congresul al IX Iea al partidului
Piața Aviatorilor din Capitală, bu

levardele și piețele municipiilor din 
întreaga țară cunosc din nou vibra
ția coloanelor sărbătorești. Milioane 
de oameni ai muncii, în nesfîrșite 
coloane cu flamuri și flori, cu pan
carte și grafice raportează cu min- 
drie partidului, secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
remarcabilele fapte de muncă eroică 
ale întregii țări, fapte consacrate săr
bătorii noastre naționale — 23 Au
gust.

Patria întinerită prin munca po
porului liber iși măsoară cu demni
tate pașii uriași pe calea progresului 
și ’ civilizației. Cu litera faptei, po
porul a alcătuit realitatea înscrisă pe 
graficele purtate de demonstranți : 
„Producția industrială a României 
este in .1983 de 54 de ori mai mare 
decit in 1938“. „Agricultura țârii pro
duce de 3,9 ori mai mult decit înainte 
de eliberare'1.

Minunat timp al patriei libere, în 
care istoria a incrustat cu litere de 
foc ritmul cel mai dinamic al înain- 
tării ei spre viitorul de aur visat de 
străbuni. Cei' peste 18 . ani care au. 
trecut de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, de cind la cirma 
destinelor țării se află cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint anii in care accesul 
la civilizația și progresul ce însoțesc 
procesul industrializării a fost larg 
deschis tuturor zonelor țării. Sînt cei 
18 ani în care au fost create 7 600 
capacități de producție, cu 3 200 000 
locuri de muncă, ani în care fondurile 
fixe ale economiei au ajuns la 2 000 
miliarde lei.

Coloanele muncitorești trec prin 
fața tribunei oficiale de unde tova

rășul -Nicolae Ceaușescu, Intiiul mun
citor al țării, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat salută cu căldură pe 
creatorii acestei mărețe realități, pur
tători de gmd, de faptă și răspundere 
muncitorească. Iată-i pe muncitorii 
uzinelor veterane ale revoluției, „23 
August", „Vulcan" sau „Grivița ro
șie", alături de cei din întreprinderile 
ce poartă jin întregime pecetea aces
tor ani — „Automatica", „I.M.G.B.", 
„I.M.U.A.B.". Ei fac parte din eroicul 
detașament muncitoresc al Capitalei, 
ea însăși oraș Erou al Muncii Socia
liste, și care raportează astăzi izbin
zile cu care întîmpină Marele Au
gust : punerea in exploatare, cu peste 
4 luni mai devreme, a celui de-al 
treilea, tronson al magistralei I a 
metroului, a cărui inaugurare a fost

Sub flamura mereu tînâră 
a spiritului revoluționar

De la Satu Mare la Constanța, de 
la Drobeta-Turnu Severin la Boto
șani, pe întreg cuprinsul patriei trec 
coloanele nesfirșite ale celor ce mun
cesc. Smt milioanele de promotori ai 
spiritului revoluționar, milioanele de 
făuritori ai revoluției socialiste, cei 
care, pe frontul pașnic al muncii de 
fiecare zi dăruite binelui și înfloririi 
patriei socialiste, depun noi și noi 
mărturii că pe pămintul de la Carpați 
și Dunăre a crescut un om nou, 
profund devotat patriei și partidului, 
purtător al valorilor etice ale comu- 

onorată de prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu ; o producție-marfă supli
mentară de 3 miliarde lei, obținută 
exclusiv pe seama creșterii producti
vității muticii ; ponderea produselor 
noi și reproiectate în valoarea totală 
a producției-marfă este de 40 la sută; 
12 noi capacități de producție puse 
in funcțiune ; 14 000 apartamente date 
în folosință și multe altele.

...Trec în coloane nesfîrșlte colec
tivele muncitorești din întreaga țară, 
raportîndu-și fapta consacrată sărbă
torii : macaraUa.de 450 tone, cea mai 
puternică din țară — realizată în Ca
pitală ; 1 500 tone de hîrtie realizate 
de Combinatul de hîrtie și celuloză 
Letea din Bacău ; o producție-marfă 
suplimentară de peste 1,7 miliarde lei 
a oamenilor muncii din județul Bra
șov ; sistemele de alimentare auto
mată a cuptoarelor de electrocorin- 
don, realizate în concepție proprie 
de oamenii muncii de ia ,,'Carbo- 
chim" din' Cluj-Napoca...

Mereu purtători ai noului, urmtnd 
neoboșiți îndemnurile partidului, 
ale secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, prezen
tă permanentă în mijlocul lor, mun
citorii Capitalei, ai întregii patrii iși 
măsoară astăzi pasul viguros potrivit 
înaltelor comandamente ale dezvol
tării. Iată-i pe muncitorii de la 
„23 August" purtînd pe una din pan
carte însemnul uneia din noutățile 
cu care cinstesc marea sărbătoare : 
locomotiva de 2 600 CP, recent omo
logată. „Acum un an vorbeam de lo
comotiva de 2 400 CP ca de una din 
realizările noastre de virf — ne spu
ne . muncitorul Horia Tudorache, 
strungar la fabrica de motoare a 
vestitei uzine. Astăzi vorbim de cea 
de 2 600. Mașină care poate sta 
față-n față cu realizările similare ps 
plan mondial".

...Dar ar fi imposibil de enumerat 
toate noutățile din bogatul buchet cu 
care oamenii muncii din Capitală, 
din întreaga țară demonstrează : in 
acest August sărbătoresc. Ele- con
stituie dovada vie a voinței eroicei 
noastre, clase muncitoare, a întregu
lui popor de a urma neabătut poli
tica clarvăzătoare a partidului, de a 
ridică patria pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației socialiste.

nișmului. Sint milioanele de oameni 
care răspund cu noi și noi fapte de 
muncă chemărilor inflăcărate ale to
varășului Nicolae Ceaușescu de a 
promova spiritul revoluționar în 
munca și in viața tuturor și a fie
căruia.

— Constructorii de autocamioane 
brașoveni — ne spune Constantin Ră- 
țoi, secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii — raportează astăzi 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, plini 
de îndreptățită mindrie, că au înde
plinit, cu răspundere revoluționară, 

sarcinile pe care le-a pus în fața co
lectivului : am asimilat in fabricație, 
împreună cu tovarășii noștri de Ta 
„Semănătoarea" din București, com
bina autopropulsată de recoltat po
rumb C-6P, utilaj de mare comple
xitate ; am asimilat în fabricație mo
torul de 360 CP, destinat echipării 
unor autovehicule grele. Aceste două 
produse, pe care le vedeți și aici, în 
coloană, sint materializarea spiritu
lui revoluționar, a voinței de a tra
duce în viață, în acest an hotăritor 
al cincinalului, politica de înnoire 
promovată de partidul nostru co
munist, hotăririle Congresului al 
XII-lea al partidului.

Sînt doar două dintre aproape șase 
mii de produse și tehnologii noi pe 
care le creează industria noastră nu
mai in acest an ; tot atitea mărturii 
ale voinței- de nerfecționare, de pro
gres a clasei noastre muncitoare, a 
muncitorilor și inginerilor, a cercetă
torilor noștri.

— Cercetarea științifică, prin însuși 
specificul ei — ține să- sublinieze ing. 
Draga Atănasiu, de la Institutul „Ti
tan1-"' din' Capitală, institut cărliiâ/. îh 
acest an, i-a fost conferit titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" — repre
zintă un domeniu în care, așa cum a 
arătat în multe rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spiritul revoluțio
nar, inovația, cutezanța trebuie să 
fie caracteristicile esențiale ale fie
cărui colectiv. Este nevoie, mai mult 
decit oricind, ca fiecare specialist să 
fie in orie® moment un revoluționar

Semnături demne în marea 
carte a muncii pentru patrie
Crede despre sine că este un om 

simplu. Și, aparent, este un om sim
plu. începînd cu numele.: Istrate 
Stan. Profesia : tehnician. Zilnic, 
poate fi găsit muncind în sculăria 
generală a întreprinderii „23 Au
gust" din Capitală, unde contribuția 
sa la fabricarea sculelor și dispoziti
velor verificatoare necesare tovară
șilor săi de la motoare este substan- , 
țială. în dimineața marii sărbători, 
tocmai ac-estui om aparent. simplu i 
s-a încredințat sarcina de mare cin
ste de a fi portdrapelul gărzilor pa
triotice din municipiul București. In 
spatele său pășeau ferm, deschizind 
parada, luptătorii conduși de Păuna 
Cornel, lăcătuș la secția ansamble 
sudate din aceeași mare uzină cu 
mime de simbol. La demonstrație au 
venit ca să raporteze : „Sintem gata 
oricind să apărăm cu strășnicie toa
te cuceririle noastre revoluționare, 
pe cele prezente și pe cele viitoare. 
Ne însuflețesc indemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tradițiile de 
eroică luptă muncitorească", ne spu
sese cu mina încleștată pe armă, 
Niță Ion, turnător-formator la oțelă- 
rie. Adăugase : „Avem ce apăra".

Această expresie am auzit-o prin
tre luptătorii gărzilor patriotice nu 
numai la București, ci și la Cluj-Na- 
poca și Baia Mare, la Brașov și la 

adevărat, capabil să gîndească și să 
acționeze, in spirit revoluționar. Eco
nomia națională are nevoie ca de aer, 
cum se spune, de tehnici și tehnolo
gii de vîrf, competitive pe plan mon
dial ; cutezanța, competența, devota
mentul sint pentru noi „materii pri
me" la care nu vom face, niciodată 
economii.

Așa gindesc cei peste 235 000 de oa
meni ai muncii angrenați în cerceta
rea științifică, detașament înaintat al 
economiei noastre naționale, în a că
rui ecuație definitorie intră, ca fiind 
termenul de cea mai înaltă valoare, 
spiritul revoluționar. Sînt hotăriți ca 
întreaga lor activitate să se desfă
șoare sub semnul vibrantei chemări 
pe care secretarul general al partidu
lui a rostit-o la Consfătuirea pe 
problemele muncii organizatorice și 
politico-educative de a fi buni specia
liști și buni revoluționari.

...Ca o concluzie a aspirației către 
nou, a voinței de a duce mai departe, 
cu mereu tină.r spirit revoluționar, 
ștafeta-înfăptuirilor din.- anii con
stricției socialiste, ■ dăm tiparului 
■versurile ‘pe cărei ni Te-a - încredințat, 
în ziua mării sărbători, muncitorul 
Nicolae Patriche, din Vaslui : „Pur
tăm în noi mindria comunistă / De-a 
ridica in zare, temerar, / Măreața 
torța, niciodată stinsă, / A spiritului 
revoluționar, ii Sub flacăra \ ce se 
inalță-n soare / Mai sus sintem cu 
fiecare an, / Conduși cu-nțelepciune 
și vigoare / De Marele Erou contem
poran."

Ploiești, la Bacău și Timișoara... pes
te tot acolo unde a 39-a aniversare 
a libertății noastre i-a adunat pe mi
lioanele de oameni in coloanele săr
bătorii, peste tot acolo unde prin viu 
grai, panouri, grafice ori care ale
gorice aceleași milioane de oameni 
și-au raportat succesele, faptele lor 
pentru țară. Și sint multe, foarte 
multe asemenea fapte. Iată ce am 
notat în tribuna din Piața Aviatori
lor privind panourile aduse cu ei de 
cei peste 1 000 de muncitori de la uzi
na „23 August": „Realizăm producția 
anului 1965 in 54 de zile" ; „Expor
tăm in 34 de țări" ; „Am economisit 
900 tone metal, 1 000 Megawați-ore 
energie electrică și 1 100 tone com
bustibil convențional". Succese im
portante au raportat în București și 
colectivele de muncă ale întreprinde
rilor „Electronica", „Aversa", „Tim
puri Noi", „Neferal", „Postăvăria Ro
mână", LP.R.S. Băneasa, întreprin
derea de țevi „Republica", I.M.E.B. 
ș.a.

De la Sulina la Beba-Veche, de Ia 
Zimnicea la Dărăbani, de Ia Man
galia Ia Sighetu Marmației — țara 
muncește. Pe întreaga economie, in 
șapte luni, oamenii muncii au obți-

(Continuare în pag. a III-a)
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nut o producție suplimentară de 9,4 
miliarde lei, ceea ce creează premise 
certe pentru realizarea și depășirea, 
pînă la sfîrșitul anului a producției 
suplimentare stabilite, de 12 miliar
de lei.

Fapte de muncă, fapte pentru țară :
La Tirgoviște, muncitorii Combi

natului de lianți și azbociment din 
Fieni au purtat un panou pe care se 
putea citi : „în acest an am produs 
peste prevederi 132 000 tone de ci
ment, 11 500 tone de var, 330 km tu
buri și 50 000 mp plăci de azboci
ment" ; la Brașov, tot peste preve
deri — 1 148 motoare și 70 de trac
toare' ; la Baia Mare, minerii de la 
Herja : peste plan, peste 200 tone 
de metale neferoase și 150 tone de 
sulf în concentrate ; la Iași, peste 
prevederi, medicamente în valoare 
de 11 milioane de lei ; la Rîmnicu 
Vilcea, întreprinderea de echipament 
hidraulic a introdus în producție 30 
de noi sortimente...

Fapte de muncă, fapte pentru 
țară...

Și nu numai în industrie : la Dro- 
beta-Turnu Severin, printre cei 8 000 
lucrători ai ogoarelor care au trecut 
prin fața tribunei se aflau și coope
ratorii din Salcia, Pristol, Oprișor, 
Gîrla Mare, Gruia, Cujmir și Vînă- 
tori. Ei au reușit, chiar în condițiile 
acestui an, să obțină producții ridi
cate. Agricultura ieșeană, deținătoa
rea Ordinului Muncii clasa I pentru 
rezultatele cele mai bune obținute pe

, Răspundere muncitorească 
pentru tot ceea ce se făurește

zi de zi
Muncitorește 1 Iată un cuvînt care 

desemnează in anii noștri, in anii de 
lumină deschiși de Revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, cele mai 

■ înalte virtuți ale omului nou, ale 
constructorului socialismului și co
munismului. Muncitorește — adică 
așa cum acționează membrii clasei 
conducătoare a societății, muncito
rește — adică în chip revoluționar, 
disciplinat, într-o desăvîrșită ordine.

„Clasa muncitoare, prin esența ei, 
este o clasă disciplinată, revoluțio
nară" — releva tovarășul Nicolas 
Ceaușescu la Consfătuirea pe proble
mele muncii organizatorice și poli
tico-educative. Iar . aceste supreme 
virtuți trec, în chip necesar, în în
tregul organism al societății, se di- 

I fuzează în rîndurile tuturor celor ce 
1 muncesc.
f „Toate succesele noastre — ne spun 

cocsarul Vasile Onofrei, oțelarul 
Gigei Gavrilă, furnalistul Nicolae 
Durbacă, laminatorul Alexandru Mo- 
raru de la Combinatul siderurgic din 
Galați — sînt rodul muncii devotate, 
«1 ordinii și disciplinei muncitorești 
de pe marea platformă. Am depășit 
productivitatea muncii cu 8,7 la sută; 
am realizat economii de 48 de mili
oane de lei prin reducerea consumu
rilor de materii prime și materiale." 

Sînt realizări ce atestă hotărîrea 
colectivului muncitoresc din cel mai 
mare combinat siderurgic al țării de 
a-și îndeplini exemplar sarcinile, de 
a milita consecvent pentru instaura
rea plenară a unui climat de ordine 
și disciplină.

— Disciplina muncitorească — ne 
spune tehniciană Ioana Păun, de la 
întreprinderea de confecții și trico
taje București — are, în fabrica noas

Tinerii - in tineret ea țârii
Sunet înalt de trompete, glasuri 

cristaline inundă spațiul din fața tri
bunei : vin șoimii patriei și pionierii 
spre a exprima in fața tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu fericirea de a-și trăi co
pilăria în acești ani încărcați de 
glorii : „Copiii patriei contemporane / 
Născuți în acești ani ai măreției / 
Venim în luminoasele coloane / La 
marea sărbătoare-a României". Totul 
le este consacrat copiilor țării încon
jurați de părinteasca grijă a parti
dului. Lor, in primul rind, le este 
consacrat cel mai neprețuit dar — 
viitorul. Viitorul pe care părinții lor, 
întreaga societate îl dăltuiesc și pen
tru care îi pregătesc. 

țară în 1982, a raportat noi și impor
tante succese. între autorii acestor 
succese : membrii asociației econo
mice interc'ooperatiste Uricani, ai 
cooperativelor agricole de producție 
din Comarna, Gorban, Ciurea, Țigâ- 
naș. La Timișoara, „eroii piinii de 
pe mesele noastre" și-au ciștigăt 
onoarea de a participa la demonstra
ția oamenilor muncii datorită pro- 
ducțiilor-record obținute : cu peste 
430 kg de orz și peste 3 800 kg griu 
la hectar față de producțiile planifi
cate, ceea ce a permis ca aportul Ti
mișului la constituirea fondului cen
tral al statului să fie cel mai mare 
dintre toate județele țării. Fruntașii 
fruntașilor ? Țăranii cooperatori de 
la Diniaș, Topolovățu Mare, Nerău 
și Peciu Nou, lucrătorii de la I.A.S. 
Grabați, mecanizatorii de la S.M.A. 
Gotlob, complexul agroindustrial 
Lovrin...

Fapte de muncă, fapte pentru 
tară...

Obișnuite sau de excepție, aceste 
fapte ne vorbesc despre stăruință și 
dăruire, despre grija și' răspunderea 
oamenilor muncii pentru realizarea 
întocmai a Programului partidului, 
programul edificării unei vieți pros
pere pentru toți fiii României 
socialiste. Sint fapte ce vin din 
adîpcul convingerii că numai prin 
adaosul sirguinței tuturor și a fie
căruia țara noastră poate deveni' bo
gată și puternică. E o convingere 
adîncă, bizuită pe un adevăr sigur și 
profund : adevărul muncii.

tră, rădăcini împlîntate departe în 
timp. Aici a fost, în urmă cu 35 de 
ani, șantierul APACA, pagină de 
glorie a tinereții revoluționare. Fa
brica noastră a crescut an de an, a 
devenit o unitate cunoscută pe plan 
mondial ; flacăra- aprinsă în anii 
tineri ai revoluției a urcat mereu 
mai sus, dar nucleul ei a rămas ne
schimbat : generațiile de muncitori 
au preluat una de la cealaltă glori
oasele tradiții muncitorești. Sînt aici, 
în coloană, Victor Bădiță, Paula 
Ghiță și alții cu care am fost îm
preună pe șantierul național și cu 
care, împreună, muncim pentru a 
îmbogăți continuu lecția muncii re
voluționare, ale cărei prime pagini 
s-au scris acum 35 de ani.

în întreaga țară trec coloanele în
florite ale celor ce muncesc. Fiecare 
colectiv iși poartă, cu firească min- 
drie, însemnele realizărilor în mun
că. întreprinderea de aluminiu din 
Slatina raportează partidului, secre
tarului său general, că a dat peste 
plan 1 250 de tone de țevi din alu
miniu, 719 km de cabluri electrice ; 
energeticienii de la Porțile de Fier 
raportează că în acest an au pulsat 
suplimentar în sistemul energetic 
național aproape 200 milioane kWh ; 
metalurgiștii de la Cîmpia Turzii 
raportează că au livrat peste plan 
11 000 tone de oțel aliat și înalt aliat 
pentru centrale electrice nucleare ; 
cei ce muncesc la întreprinderea de 
armături industriale din Zalău ra
portează că au sporit cu 5,2 la sută 
productivitatea muncii îață de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Sint 
doar citeva dintre miile și miile de 
împliniri, de realizări ale oamenilor 
muncii prezenți în coloanele marii 
demonstrații de 23 August.

Trec în coloane tinerii, demni 
făurari ai viitorului, ei înșiși viito
rul patriei. Sint urmașii și conti
nuatorii celor care au răspuns cu 
fapta tinerească chemării patriei de 
la primele șantiere, Agnita — Bo- 
torca, Bumbești — Livezeni, Salva — 
Vișeu, pină la monumentalele edifi
cii ale „Epocii Ceaușescu". Ei, tine
rii de azi, și-au înscris numele în 
zecile și zecile de / platforme indus
triale, în salbele de lumini ale hi
drocentralelor de pe rîurile patriei, 
în giganții hidroelectrici de pe Du
năre. în marea arteră albastră a Ca
nalului Dunăre — Marea Neagră, in 
toate înnoirile patriei.

Ei sint răspunsul viu și grăitor 
la înalta și emoționanta urare adre
sată in urmă cu citeva zile de pre
ședintele țării : „Să creșteți falnici 
așa cum sint codrii patriei noastre, 
care au crescut liberi și niciodată 
n-au servit decît poporul român !“. 
Ei sînt cei care își dăruiesc ener
gia și clocotul tineresc înălțării unor 
noi edificii, pe cele 9 șantiere na
ționale, 37 șantiere județene și; 192 
șantiere locale. Iar pentru înfăp
tuirea unuia din cele mai temerare 
planuri din istoria țării, Programul 
national pentru asigurarea unor pro
ducții stabile și sigure,, ei, tinerii re
voluționari, își vor aduce o contri
buție substanțială, prin participarea 
energică, tinerească, la înfăptuirea 
sarcinii încredințate de secretarul ge
neral al partidului, de a efectua lu
crări de îmbunătățiri funciare pe 
500 000 de hectare. Sînt aceiași ti
neri, cărora țara, le va onora mun
ca, dăltuindu-le chipul — așa cum 
a propus secretarul general ăl parti
dului — în simbolice monumente. 
Unul din zecile de; mii, aflat în- co
loanele demonstranților din Alexan
dria. Dumitru Tisianu, comandan
tul șantierului care va face ca o- 
goarele Teleormanului să dea rod 
stabil, indiferent de capriciile vre
mii, ne spune :

„Ceaușescu 
Patria siA h

în Piața Aviatorilor din Capitală, 
sub uriașa stemă a patriei se putea 
citi : „Trăiască unitatea întregului 
nostru popor în cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste !“. 
După cum încărcate de profunde 
semnificații erau lozincile purtate de 
miile și miile de demonstranți : 
„Partidul — Ceaușescu — România", 
„Ceaușescu și Poporul, Patria și Tri
colorul" ori „Ceaușescu — Eroism, 
România — Comunism".

Sint — acestea — idei-putere, lo
zinci care îndeamnă la muncă uni
tă, calitativ superioară, sub condu
cerea' partidului, a secretarului său 
general, spre folosul României so
cialiste, al înfloririi ei.

în acest sens, la Rimnicu-Vîlcea 
am notat opinia maistrului Ion Do- 
bre, de la întreprinderea de ață și 
textile nețesute : „Am venit la de
monstrație ca să raportăm și să 
cinstim un succes — întreprinderea 
noastră a intrat în producție în a- 
junul zilei de 23 August. Eu cred că 
cinstind munca unită de astăzi ne 
cinstim pe noi care sîntâm și pe noi 
care vom fi“.

Țara și-a raportat succesele. Lungi 
coloane, o uriașă familie care-și 
făurește un rost inalt, avînd con
știința limpede că strins uniți umăr 
lingă umăr va îndeplini programul 
de largă perspectivă, cu înțelepciune 
elaborat de .partidul comuniștilor.

Iată, prin fața tribunei din Satu 
Mare pășesc mîndri, între zecile de 
mii de demonstranți, șase bărbați și. 
două femei. Pe tricouri, deasupra 
inimii — ecusonul tricolor. Sint 
membri ai echipei de radiogoniome- 
trie operativă pentru amatori, re
centă campioană republicană. Ii re
cunoaștem pe Radu Tiseliță, Gere- 
beni Ildiko, Steibinder Romulus... —

Vibrant mesaj romanesc 
către popoarele lumii: 
PACE Șl PRIETENIE

în marile coloane ale demonstran
ților se integrează armonios lozinci 
și panouri, care dau puternică ex
presie sentimentelor de deplină ade
ziune și vie satisfacție ale întregului 
nostru popor față de politica externă 
principială, dinamică și novatoare 
promovată statornic de România 
socialistă, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militant neobosit pentru 
cauza păcii, independenței și pro
gresului, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane. Se scandează 
cu putere „Ceaușescu — pace!", „Nu 
rachete în Europa!", „Dezarmare — 
pace-!". Asociate carelor alegorice, 
graficelor care prezintă fapte și reali
zări semnificative ale clasei noastre 
muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii, lozincile scandate, relevind 
sprijinul unanim al poporului pentru 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, se constituie într-o nouă 
și vibrantă mărturie a legăturii strîn- 
se, dialectice intre activitatea de zi 
cu zi consaorată edificării socialis
mului. în patria noastră și lupta pen
tru pace, pentru dezarmare,, înțele
gere și colaborare între toate po
poarele lumii, care are in președin
tele României un promotor strălu
cit.

— în spirit muncitoresc, cu simțul 
responsabilității comuniste, contri
buim la înflorirea multilaterală a 
patriei, milităm pentru realizarea 
unei lumi lipsite de amenințarea ar
melor, în special a celor nucleare — 
ne declară Gheorghe Geantă, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea „Danubiana" din Capi
tală. Poporul nostru, celelalte popoa
re au nevoie de pace, de libertate 
pentru a-și făuri viața așa cum do
resc și, în acest sens, se impune a se 
face totul pentru a preîntâmpina 
izbucnirea unei conflagrații pustiitoa
re. Iată de ce noua și strălucita ini
țiativă a tovarășului Nicolae

— Da. ei. părinții noștri au ridi
cat pe șantiere monumente nepie
ritoare ale muncii. Acum e rindul 
nostru. Vom îndreptăți încrederea 
secretarului general al partidului 
nostru, încrederea țării.

...Aici, la București, deasupra co
loanelor se inalță cuvintele-simbol, 
cuvinte-angajament : „Din adîncul 
inimii. Ceaușescu — tinerii !“.

Cuvinte pe care le preiau, trecind 
prin fața tribunelor din Piața Avia
torilor, și sportivii. Despre am
ploarea activității sportive in acești 
ani grăiesc citeva din datele rapor
tului sportivilor țării la marea săr
bătoare : Dacă pină in anul 1944, 
sportul romanesc cucerise 18 meda
lii la marile competiții (2 la jocu
rile olimpice, 8 la campionatele 
mondiale, 8 la campionatele euro
pene), din 1944 și pină azi, numă
rul acestor medalii a fost de 1 130 
(123 la jocurile olimpice, 416 la cam
pionatele mondiale, 591 la campio
natele europene) ; succesele cele 
mai strălucite au fost realizate in 
cei 18 ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului : 885 
de medalii (dintre care 212 de aur), 
față de 245 cite fuseseră obținute 
în total în anii 1944—1965. .

și Poporul, 
Tricolorul"

români, maghiari, germani, umăr 
lingă umăr intr-o singură echipă. în
trecerea au ciștigat-o folosind apa
ratură concepută de mintea și de 
mina lor, deopotrivă de eficiente. 
Steinbinder Romulus ne declară : 
„Ne-am făcut o înaltă îndatorire din 
a aplica în viață indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu care, recent, 
s-a adresat tuturor : -Trebuie să ac
ționăm in așa iei incit fiecare ce
tățean al patriei noastre să înțelea
gă că numai și numai unindu-șl for
țele, indiferent de naționalitate — in 
uzină, in sat. în unitatea în care-și 
desfășoară activitatea — înfăptuim 
neabătut politica partidului, asigu- 

' răm dezvoltarea și ridicarea bună- 
stării generale a poporului nostru»".

La sute de kilometri, în orașul Sf.
Gheorghe, intre tovarășii săi de 

•Ț muncă, Bokor Ferenc —■ secretarul 
comitetului de .partid de la între
prinderea de aparataj electric auto 
și motoare electrice — continuă ideea 
sătmăreanului: „în urmă cu patru ani, 

întreprinderea noastră nu exista. Acum 
lucrăm acolo 5 000 de oameni — 
români, maghiari, laolaltă. Partidul a 
spus : „Să facem totul pentru con
strucția României, pentru mersul ei 
victorios spre socialism". Noi, cei din 
Covasna, răspundem cu toții chemă
rilor la unitate — marele nostru bun 
dobindit în anii socialismului".

Tot ceea ce s-a realizat este rodul 
muncii noastre unite, al efortului 
unanim spre binele unanim. Cei care 
au realizat ceea ce se vede sint fiii 
țârii, conduși de partid.

Prezenți peste tot, ei sînt izvorul 
și, in același timp, fluviul. De ener
gii, acțiune și înaintare. Muncind, 
trăind, visînd. Simplu, omenește.

Ceaușescu de a se adresa conducăto
rilor U.R.S.S. și S.U.A. in vederea 
continuării negocierilor pentru a se 
evita amplasarea noilor rachete in 
Europa și pentru retragerea și distrus 
gerea celor existente se bucură de 
unanima noastră aprobare. Noua ini
țiativă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, act de importantă mon
dială, demonstrează consecventa po
ziției românești în această problemă 
fundamentală a zilelor noastre ; ea 
dă expresie dorinței fierbinți a po
porului român, a României socialiste 
de a-și aduce contribuția construc
tivă la dobindirea unor rezultate po
zitive în ce privește stăvilirea cursei 
înarmărilor, adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare, in primul rind 
nucleară. Manifestindu-mi profundul 
atașament la întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, mă angajez, alături de între
gul nostru colectiv, să nu precupe
țesc nici un efort pentru transpu
nerea in viață a acestei politici, al 
cărei promotor neobosit este tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

...Ginduri, opțiuni, adeziune depli
nă la o politică profund umanistă, 
clarvăzătoare și constructivă. Sub 
semnul unor asemenea luminoase 
aspirații, al voinței de a făuri in 
România noi și impresionante edifi
cii ale muncii pașnice, ale socialis
mului, s-au unit in coloanele marii 
sărbători milioanele de oameni ai 
patriei, poporul întreg, hotărit să în
făptuiască, sub conducerea partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mobilizatoarele obiective de înflorire 
multilaterală a patriei, adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Reporterii șl corespondenții 
„Scînteii"

Fotografii : Agerpres 
și Sandu Cristian
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Imagini de la demonstrațiile care au avut loc in orașele țării

TIMIȘOARA TIRGU MUREȘ CLUJ-NAPOCA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Am plăcerea să vă exprim mulțumirile noastre pentru cordialul dum

neavoastră mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a 
asaltului asupra cazărmii Moncada.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Cuba

Vicepreședintele S.U.A., George Bush, 
va face o vizită in România

La Invitația guvernului român, va face o vizită în România în a 
vicepreședintele S.U.A., George Bush, doua decadă a lunii septembrie a.c.

Cronica zilei

Marea
(Urmare din pag, I)
Fazekas, Alexandrina Găinușe,
Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul 
Nicuiescu, Constantin Olteanu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana 
Mureșan, Elena Nae, loan Totu, 
Richard Winter, Gheorghe Stoica, 
Nieu Ceaușescu, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi mili
tant! ai mișcării comuniste și mun
citorești din tara noastră, conducă
tori al organizațiilor de masă și obștești.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, par
ticipant la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din august 1944, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, generali, eroi 
ai muncii socialiste, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din întreprin
deri bucureștene, personalități ale 
vieții științifice, culturale și artis
tice, activiști ai organelor locale de 
partid și de stat, ziariști.

La marea sărbătoare națională a 
poporului român erau prezenți: 
Jose Maria Coronas și Juan Fran
cisco Pla, membri ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P. C. 
din Spania, Leon Auge, delegat

ROVINARI

demonstrație din Piața Aviatorilor
permanent al secretarului general, 
ministrul orientării naționale și or
ganismelor specializate ale Partidu
lui Democratic din Gabon și ale 
serviciului civic din Gabon, Jan 
Debrouwere, membru al Biroului 
Politic, secretar național al P.C. din 
Belgia, Luigi Colojanni, membru al 
Direcțiunii P.C. Italian, președin
tele regiunii Sicilia, Heiser Klaus, 
membru al Biroului Politic al 
P.S.U. din Berlinul occidental, Radi 
Farhat, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist, și 
Hassan Beyan, membru al C.C. al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Liban, Herculano Vieira, membru 
al Comisiei Naționale a Partidului 
African al Independenței din Re
publica Capului Verde, ministrul 
transporturilor, delegația Comitetu
lui orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, 
condusă de Dimităr Ganev, secre
tar al Comisiei Centrale de Control 
și Revizie a P.C. Bulgar, secretar 
al Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, grupul de activiști ai 
P.C. Italian, condus de Petro 
Bruzzano, președintele Comisiei.fe
derale de control a Federației din 
Spezia, delegația Partidului Națio
nal Democrat din Maroc, condusă 
de Mohamed Arsalane El Jadidi, 
secretar general al Partidului Na
țional Democrat din Maroc, minis
trul muncii și angajării naționale 
din Maroc, delegația Grupului de 

-prietenie Franța — România din
Senatul francez, condusă de Lucien 
Gautier, președintele grupului, Sou- 
hel Kassar, membru al C.C. al 
Partidului (Baas Arab Socialist din 
Liban.

în timpul demonstrației, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cu oaspeții de peste hotare.

în numele conducerilor partide
lor pe care le reprezintă, oaspeții 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu felicitări cu prilejul ma
rii noastre sărbători naționale, 
saluturi cordiale, urări de sănătate 
și fericire, precum și urări de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru saluturi și senti
mentele exprimate și a rugat să 
se transmită conducerilor acestor 
partide salutul său cordial și cele 
mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit la tribuna ofi
cială delegația orașului Praveț din 
R.P. Bulgaria, condusă de Dimităr 
Naidenov, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Praveț al P.C. Bul
gar, care. a asistat la marea 
demonstrație de 23 August. Condu
cătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu calde feli
citări cu prilejul celei de-a 39-a 
aniversări a zilei de 23 August, 
împreună cu salutul prietenesc din 
partea tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au rugat să se transmi
tă tovarășului Todor Jivkov un 

călduros salut șl urări de succes, 
în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, precum și ra
porturile dintre localitățile Scor- 
nicești și Praveț, care întrețin le
gături frățești.

Demonstrația dihy Piața Aviatori
lor a fost urmărită, de asemenea, 
de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră, atașați 
militari, de alți 'membri ai corpu
lui diplomatic, de reprezentanți ai 
presei străine.

Marea demonstrație s-a deschis 
în acordurile Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cei prezenți în Piața Aviatorilor 
purtau cu mîndrie steme și. dra
pele ale partidului și. țării, portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
ale tovarășei Elena Ceaușescu. ale 
celorlalți membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.; 
pancarte pe care erau înscrise urări 
fierbinți la adresa Partidului Comu
nist Român și a secretarului . său 
general, a patriei noastre, socialiste, 
libere și. independente, a marii săr
bători naționale, a triumfului so
cialismului, colaborării și păcii în 
lume. Pe mari panouri erau con
semnate rezultatele angajamentelor 
asumate de oamenii muncii în in- 
tîmpinarea marii sărbători națio
nale.

Glorioasa aniversare a fost salu
tată de 21 salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși, din conducerea 
partidului și statului, invitații aflați 

în tribune au aplaudat cu căldură 
pe participanții la demonstrație. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, a răspuns cu 
căldură și prietenie impresionante
lor manifestări de stimă, dragoste 
și prețuire prin care zecile și zecile 
de mii de manifestanți și-au ex
primat omagiul profund față da 
conducătorul partidului și statului, 
înalta admirație, neclintitul devo
tament față de cel ce slujește cu 
strălucire, pilduitor supremele inte
rese ale patriei și poporului.

Marea demonstrație consacrată 
aniversării a 39 de ani de la victo
ria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă a luat sfirșit într-o 
atmosferă de vibrant entuziasm.

în imensa piață au răsunat pu
ternic acordurile imnului „E scris 
pe tricolor unire".

în acele clipe culminante ale 
grandioasei sărbători, cînd poporul 
nostru pășea cu mîndrie și opti
mism în cel de-al 40-lea an de li
bertate participanții la marea de
monstrație din Capitală și din cele
lalte orașe ale țării și-au exprimat 
hotărîrea fermă, în fața partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a 
acționa cu exemplară dăruire pen
tru transpunerea in viață a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

(Agerpres)

La sfîrșitul vizitei efectuate în 
tara noastră, conducătorul delegației 
Grupului de prietenie Franța — 
România, senatorul Lucien Andre 
Gautier, președintele grupului, a fă
cut următoarea declarație unui re
dactor al Agerpres : „Ca de fiecare 
dată cînd am vizitat România —sînt 
pentru a șasea oară în tara dum
neavoastră — am avut deosebita o- 
noare de a fi primit de președin
tele Nicolae Ceaușescu. Acesta a 
fost momentul central al programu
lui nostru și a avut loc chiar în ziua 
în care președintele României a a- 
dresat cele două mesaje conducăto
rilor Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii. Este o inițiati
vă excelentă, mai ales dacă ne gîn- 
dim că parcurgem o etapă delica
tă. Mă gîndesc la faptul că dezarma
rea reprezintă un factor determinant 
pentru viitor, pentru lumea întrea
gă. Iată de ce apreciem fermi
tatea poziției președintelui Nicqlae

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 Pași de viată lungă
11.30 Film artistic: „Telefonul*
12.20 România pitorească
12.35 Ecran de vacanță — desena ani

mate
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță
16.35 Studioul tineretului
17,40 Anunțuri și muzică
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.30 Omagiu patriei șl partidului —• 

program de cîntece patriotice

vremea
Timpul probabil pentru perioada 25 

august, ora 21 — 28 august, ora 2L tn 
țară : Vremea va £i caldă în cea mai 
mare parte a .țării. Cerul va fi tempo
rar noros. La Începutul intervalului vor 

® SPORT • SPORT e SPORT • SPORT
Ieri, la București

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 1-0 
în meci amical de fotbal

Pe stadionul „Steaua" din Capitală 
s-a disputat miercuri meciul inter
național amical de fotbal dintre re
prezentativele României și R.D. Ger
mane. Partida s-a încheiat cu victo
ria fotbaliștilor români, cu scorul de 
1—0 (1—0), prin golul marcat de Ne
grită în’ minutul 34. întilnirea a con
stituit pentru antrenorii noștri un 
bun prilej de verificare a stadiului 
actual de pregătire. Cu cîteva nume 
noi — fotbaliștii tineri, de perspec
tivă — echipa română a reușit o vic
torie meritată în fața unui adversar 
puternic, de recunoscută valoare.

Prima repriză a fost clar dominată 
de echipa română, care a evoluat 
dezinvolt, intr-un ritm ridicat, ata- 
canții punind adesea în dificultate 
apărarea oaspeților. Pînă Ia înscrie
rea golului, fotbaliștii noștri au avut 
numeroase ocazii de a marca, in spe
cial prin Coraș, Cămătaru, Ungu- 
reanu și Boloni, dar forma excelen
tă a portarului Rudwaleit a făcut ca 
scorul să fie deschis abia în minu
tul 34, cînd Hagi a executat abil o 
lovitură liberă din lateral stingă, ba
lonul a ajuns în interiorul careului 
la Negrilă, craioveanul șutind puter-

ÎN CÎTEVA
® Miercuri, în cadrul campionate

lor europene de natație ce se desfă
șoară la Roma, Carmen Bunaciu a 
cucerit prima medalie pentru culorile 
sportive românești, clasîndu-se pe 
locul 3 în proba de 100 m spate, cu 
timpul de 1’03”08/100, precedată de 
sportivele din R. D. Germană Inna 
Kleber — l’01”79/100 și Komelia 
Sirch — l’02”46/100.

Aceasta a fost a treia medalie de 
bronz cîștigată de Carmen Bunaciu 
Ia întrecerile continentale. în finala 
„mică", tinăra noastră campioană

Ceaușescu și salutăm eforturile sale, 
în cadrul convorbirii cu președinte
le României, am abordat aspecte pri
vind întărirea relațiilor dintre ță
rile noastre în domeniile politic, eco
nomic și cultural.

Am avut plăcerea să fim invitați 
Ia demonstrația care a marcat cea 
de-a 39-a aniversare a sărbătorii na
ționale a poporului român — 23 Au
gust. Sîntem profund marcați de 
amploarea acestei manifestații, care 
a subliniat unitatea și dorința de 
pace a poporului român.

în sfirșit. am avut posibilitatea să 
cunoaștem, nemijlocit, in județul Su- 

• ceava, cîteva aspecte ale procesului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării..

Părăsim România cu regretul că 
am stat aici doar cinci zile, un timp 
prea scurt pentru cine apreciază 
prietenia românilor'1.

(Agerpres)

20,45 Documentele Plenarei C.C. al 
P.CJL, program de muncă insufle- 
țitor pentru progresul economlco- 
social al țării, pentru ridicarea 
bunăstării întregului popor • Sti
mulente speciale pentru activita
tea de export

21,00 Flori de cîntec româneso — mu
zică populară

21.20 Civica
21,33 Cinci miliarde de oameni. Puterea 

mascată. Producție a studiourilor 
canadiene

22,00 Ritmuri tinerești
22.30 Telejurnal.

PROGRAMUL »
20,00 Telejurnal
20.20 Cîntece de bucurie — program 

muzical-folcloric
20.30 Agendă bucureșteană
21,05 Estivala '83. Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunll
32.30 Telejurnal

cădea ploi locale ce vor avea sl caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, apoi aceste fenomene vor deveni 
izolate. Vintul va sufla slab, pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată mai ales în zonele de munte. Tem
peraturile maxime vor fi cuprinse Intre 
20 și 30 de grade, mai ridicate in sudul 
și vestul țării, iar cele minime între 10 
și 20 de grade, izolat mai coborlte In 
estul Transilvaniei. Dimineața pe alocuri 
se va produce ceață.

nic la „vlnclu" și înscriind un gol 
imparabil.

Partea a doua a meciului a fost 
mai echilibrată, antrenorii ambelor 
formații operind multe modificări, 
în dorința de a verifica rezervele. 
Pe fondul acestui echilibru, tot fot
baliștii noștri au avut cele mai mari 
opazii de a marca, prin Movilă și 
îndeosebi prin Hagi (in minutul 53) 
care, beneficiind de o pasă excelen
tă de la Cămătaru, a șutat în bară, 
portarul Rudwaleit fiind depășit.

A arbitrat o brigadă din Bulgaria, 
avindu-1 la centru pe Borislav Ale
xandrov.

Formația României a evoluat în 
următoarea alcătuire : Lung (Mora- 
ru) — Negrilă, Iorguiescu, Ștefănes- 
cu, Ungureanu (Văetuș), Țicleanu 
(Pușcaș), Hagi (Bălăci), Bflloni, Mo
vilă (Augustin), Coraș, Cămătaru.

Așadar, sezonul fotbalistic a fost 
deschis cu un succes. Urmează cam
pionatul, urmează cupele europene 
și urmează meciurile cu Cipru și cu 
Cehoslovacia, în deplasare. Succes, 
mult succes fotbalului românesc în 
această toamnă I

RÎNDURI
Anca Pătrășcoiu s-a clasat pe locul 
doi, cu l’04”47/100.

Titlul european în. probă mascu
lină de platformă a revenit sportivu
lui sovietic David Ambarțumian — 
605,79 puncte, urmat de compatriotul 
său Viaceslav Troșin — 563,31 puncte 
și Steffen Haage (R. D. Germană) — 
559,41 puncte.

Rezultatele din turneul de polo pe 
apă : U.R.S.S. — Olanda 8—6 ; 
R. F. Germania — România 7—7 
(1—3, 2—2, 4—1, 0—I) ; Spania — Iu
goslavia 9—8 ; Ungaria — Italia 9—3.

MUNCĂ SPORNICĂ LA „VETRELE CO FOC CONTINUU
Metal mai mult, 

de bună calitate
GALAȚI. Oamenii muncii de pe 

platforma Combinatului siderurgic 
Galați au sărbătorit zilele de 23 și 24 
August și prin muncă, la vetrele cu 
foc continuu. Iată numai cîteva din
tre producțiile suplimentare realizate 
in aceste zile : la bateriile de coc
sificare nr. 2, 3 și 4 — 145 tone 
cocs ; la furnalul nr. 6, cel mai 
mare agregat de acest fel din țară — 
225 tone fontă ; la oțelăria nr. 3 — 
225 tone oțel ; la turnarea continuă 
nr. 3 — 175 tone blumuri ; la lami
norul de semifabricate — 140 țone 
tagle ; la laminorul de tablă groasă 
nr. 1 — 230 tone tablă, iar la lami
norul de benzi la rece — 200 tone 
tablă și benzi. Metal de cea ' mai 
bună calitate ! (Dan Piăeșu).

HUNEDOARA. Colectivul siderur- 
giștilor hunedoreni, folosind deplin 
capacitățile de producție, organizin- 
du-și temeinic munca, lucrind in 

ordine și disciplină, a obținut peste 
prevederi 36 tone de cocs metalur
gic, 405 tone aglomerat și 125 tone 
fontă. (Sabin Cerbu).

IAȘI. Oțelarii de la Combinatul 
de utilaj greu din Iași, luind in ziua 
de 23 August în primire încă un 
cuptor de 20 de tone, care a fost 
pus in funcțiune cu aproape doi ani 
înainte de termen, au turnat prima 
șarjă de oțel aliat superior. De ase
menea. în aceste zile s-au elaborat 
peste prevederi două șarje însumînd 
100 tone oțel lichid, cu care s-a 
turnat sub vid un lingou destinat 
fabricării de piese de performanță 
pentru hidrocentrale. (Manole 
Corcaci).

Ritmuri înalte 
pe șantierele de construcții

CANALUL DUNĂRE — MAREA 
NEAGRA. Punctul „fierbinte" al 
activității constructorilor Canalului 
Dunăre-Marea Neagră l-a constituit 

în aceste zile zona dintre kilometrii 
52—59 al viitoarei magistrale albas
tre. Concentrindu-și exemplar efor
turile, organizindu-și activitatea pe 
măsura importanței și semnificației 
evenimentului sărbătorit aici, ca in 
atitea alte locuri, prin muncă avin- 
tată, constructorii de Ia grupul de 
șantiere numărul 3 Bașarabi și. 1CH 
Constanta ap raportat la finele zilei 
de 23 August un volum de 239 874 mc 
excavați, izbindă repetată la un 
nivel apropiat și în cursul zilei ur
mătoare. Succese semnificative în 
muncă au obținut la rîndul lor con
structorii ecluzelor de la Agigea și 
Cernavodă, unde continuă să se des
fășoare în ritm susținut lucrările de 
montaj și finisaj. (Arcadie Strahile- 
vici).

Energeticienii — la datorie
ORADEA. La întreprinderea „Elec- 

trocentrale" Oradea, situată în frun
tea întrecerii socialiste între unită

țile de profil din țară, muncitorii șt 
specialiștii aflați la datorie în zilele 
de 23 și 24 August au asigurat func
ționarea ireproșabilă, la capacitate, a 
agregatelor și instalațiilor, ceea ce a 
permis să se pulseze suplimentar în 
sistemul energetic național 1 milion 
kWh energie electrică pe bază de 
cărbune. Cu aceste realizări, produc
ția . suplimentară obținută de la 
începutul anului depășește 155 mi
lioane kWh. (Ioan Laza).

Din adîncuri, cantități 
tot mai mari de țiței

ZEMEȘ — BACĂU. Petroliștii de 
la Schela de producție Zemeș, ju
dețul Bacău, deținătorii primului loc 
în întrecerea socialistă, au adăugat 
în aceste zile noi realizări la cele 
obținute pînă acum. Formațiile de 
lucru conduse de maiștrii Gheorghe 
Vrinceanu, Alexandru Nica, Vasile 
Niță, și Nicolae Dîrlău au efectuat 
o serie de operațiuni tehnologice la 
10 sonde care au permis ca produc
ția zilnică de țiței să sporească cu 
20—25 tone. Ca urmare, în cele două 
zile s-a extras in plus o cantitate 
de 52 de tone de țiței, (B. Gheorghe).

ZILE DE n NEÎNTRERUPT 51 IN AGRICRlM
OLT. La Bărăști, Pleșoiu, Teslui, 

Drăgănești, Scornicești, Găneasa, 
Oboga, Dobrun, Cezieni, Deveselu, 
Băbiciu, peste tot s-a lucrat din 
plin. în numeroase cooperative agri
cole s-a anunțat încheierea recoltării 
florii-soarelui și începerea culesului 
la porumb și soia. Numai în zilele de 
23 și 24 august floarea-soarelui a 
fost recoltată de pe mai bine de 5 500 
ha, acum lucrarea, găsindu-se în sta
diul final. în 10 consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste — 
Caracal, Drăgănești, Vlădila, Rado- 
mirești, Găneasa, Valea Mare, Viși
na, Movileni, Strejești și Corabia — 
se desfășoară din plin culesul po
rumbului. Ca și la floarea-soarelui, 
recoltarea porumbului se realizează 
atît mecanic, cit și manual — ceea 
ce permite stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, eliberarea opera
tivă a terenului în vederea pregăti
rii apropiatelor însămînțări de 
toamnă. (Iancu Voicu).

MARAMUREȘ. Fînețele naturale 
s-au recoltat pînă ieri de pe o su
prafață de peste 37 000 ha, adică pes
te 80 la sută din planul pe întregul 

an. în unitățile consiliului unic Si- 
ghetu Marmației, in zilele de 23 și 24 
•august s-a strins recolta de fin de 
pe o suprafață de peste 200 ha. Peste 
700 de cooperatori au lucrat la strîn- 
sul finului in cooperativele agricole 
din Săpința, Cimpu Lung la Tisa, 
Călinești, Remeți și Sighetu Marma
ției. Alte 400 ha de finețe de munte 
au fost recoltate sub poalele Țible- 
șului, in zona consiliului unic Tirgu 
Lăpuș. (Gheorghe Susa).

TELEORMAN. Floarea-soarelui a 
fost strinsă de pe aproape 6 000 ha ; 
din cele 47 700 ha cultivate, s-au re
coltat pînă aseară peste 21 000 ha. 
întreaga producție a fost transpor
tată imediat și depozitată in bazele 
de recepție. în curs de finalizare se 
află recoltarea inului pentru ulei și 
a fasolei pentru boabe. Concomitent, 
în mai multe consilii unice agroin
dustriale — Buzescu, Furculești, 
Contești, Drăgănești-Vlașca, Orbeas
că, Crîngeni — s-a declanșat recol
tarea porumbului, producția fiind 
strînsă de pe primele 600 ha. (Stan 
Ștefan).

MUREȘ. în fermele legumicole 
ale cooperativelor agricole Chețani, 
Bogat, Cuci, Gănești, Chibed, Pe
pelea, Suseni, Dumbrăvioara și Voe- 
vodeni, cooperatorii, ajutați de un 
mare număr de. elevi, au recoltat in 
avans față de graficele la zi mari 
cantități de tomate, ceapă, ardei, 
castraveți, rădăcinoase, vinete. Bu
năoară, față de planul „la zi" de 250 
tone varză au fost recoltate 270 tone, 
330 tone mazăre, față de 190 tone 
planificate, iar la ardei, din planul 
anual de 350 tone, au fost recoltate 
peste 200 tone. (Gheorghe Giurgiu).

IALOMIȚA. Pînă in seara zilei de 
24 august, floarea-soarelui a fost re
coltată de pe 25 600 ha din cele 35 800 
ha cultivate, un număr de 30 de uni
tăți agricole cooperatiste și de stat 
încheind această importantă lucrare. 
Printre cei care au finalizat recolta
tul florii-soarelui se numără coope
ratorii din Gîrbovi, Alexeni, Cosim- 
bești,’ Poiana, Gimbășani, Brazii, 
Gura. Ialomiței și lucrătorii., din în
treprinderile agricole de stat Andră- 
șești, Urziceni și Vlădeni. (Mihai Vi-



SClNTElA - joi 25 august 1983 PAGINA 5

MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului 
Republicii Democrate Germane, vă transmitem dumneavoastră, Co-

■ roitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
, Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste România un cor

dial salut și cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a
\ XXXIX-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și 

națională, antifascistă și antiimperialistă din România.
■ Sub conducerea Partidului ■ Comunist Român, oamenii muncii ro- 
I mâni au realizat de la eliberarea de sub jugul fascist importante

Înfăptuiri în construcția socialismului, care se bucură de recunoaș
terea și aprecierea oamenilor muncii din Republica Democrată Ger
mană. în prezent poporul român depune mari eforturi pentru tra
ducerea în viață a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al Parti-

• dului Comunist Român și ale Conferinței Naționale în vederea fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

Unite în cadrul alianței de apărare de la Varșovia, Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România consideră 
drept cea mai înaltă datorie a lor să facă totul pentru a menține 
pacea și a înlătura pericolul unei catastrofe nucleare. împotriva

• cursului periculos de înarmare și confruntare promovat de cercu
rile agresive ale imperialismului, Îndeosebi din S.U.A., țările socia-

' liste frățești au exprimat din nou în Declarația de la Praga a sta- 
; telor participante la Tratatul de la Varșovia și în Declarația de la 

Moscova ferma lor hotărâre de a sluji această cauză fundamentală 
Și de a apăra, totodată, interesele vitale ale tuturor popoarelor.

Constatăm cu bucurie că relațiile de prietenie dintre Partidul So
cialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Repu
blica Democrată Gfermană și Republica Socialistă România se dez
voltă cu succes. Dorim să ne exprimăm convingerea că dezvoltarea 
In continuare a cooperării bilaterale este' spre binele popoarelor 
noastre, contribuie la întărirea luptei pentru pace și socialism.

Cu ocazia Zilei naționale, vă dorim dumneavoastră, stimați tova
răși, și întregului popor din Republica Socialistă România noi suc
cese în opera de edificare a socialismului;

Dumneavoastră personal, vă transmitem cele mai bune urări de 
•ănătate și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România .

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXXIX-a aniversări a victoriei României 

asupra fascismului avem plăcerea de a transmite poporului român, 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, sincerele noastre felicitări și un cordial 
salut, în numele poporului cubanez, al Partidului Comunist din 
Cuba, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Cuba.

i . Exprimîndu-ne satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor 
eubanezo-române, avem ferma convingere că acestea se vor apro-

■ funda în continuare îrr spiritul înțclegerif-prieteniei șl colaborării 
: In toațe domeniile, în interesul celor două popoare, al cauzei socia- 
i lismului 'și internaționalismului proletar și socialist.'

La această importantă dată, exprimăm satisfacția noastră pentru 
' realizările obținute de poporul român în construirea societății socia

liste. în același timp, adresăm cele mai bune urări de noi succese 
: in îndeplinirea sarcinilor trasate de Partidul Comiînist Român pen-
■ tru bunăstarea și fericirea poporului său.,

Folosesc acest prilej pentru a vă ura succes în activitatea dum
neavoastră de înaltă răspundere, sănătate și fericire personală.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
_ Președintele Consiliului de Stat

și Guvernului Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a zilei eliberării României 

. ub dominația fascistă, vă adresăm dumneavoastră, poporului 
1 ite român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, 

Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România 
călduroase felicitări.

Dintr-o țară cu o agricultură înapoiată, o industrie slab dez
voltată, distrusă de războiul dus de fascism, poporul român harnic 
și talentat, sub conducerea Partidului Comunist Român, a făcut ca 
România să devină astăzi o țară socialistă cu o industrie modernă, 
, agricultură dezvoltată, cu o cultură și știință avansate, nivelul 

de trai al poporului îmbunătățindu-se continuu.
Poporul vietnamez dorește sincer ca poporul frate român, sub 

conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să obțină, in continuare, noi și tot mai mari 
succese în înfăptuirea hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și ale Conferinței Naționale a parti
dului, în opera de construire a societății socialiste multilateral dez
voltate în frumoasa dumneavoastră țară — România.

Fie ca prietenia și colaborarea multilaterală dintre popoarele 
vietnamez și român să se consolideze și să se dezvolte continuu in 
interesul popoarelor celor două țări, al socialismului și păcii în 
lume.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

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

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României prietene îmi face plăcere 

i, în numele poporului din Jamahiria Arabă Libiană Populară 
'ocialistă, să vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de 
,<ne, de sănătate și fericire, iar poporului român prieten progres 
s, înflorire.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Dragi tovarăși.
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

a 39-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă, 
vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, guvernului și poporului Republicii ■ Socialiste 
România, călduroase salutări și felicitări frățești în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernu
lui și poporului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru 
personal.

Eliberarea României de sub jugul fascist a pus bazele realizării 
de profunde transformări sociale și economice în țară și a deschis 
calea edificării socialismului, cale urmată azi de poporul român 
împreună cu popoarele celorlalte state ale comunității socialiste.

Republica Socialistă Cehoslovacă se bucură sincer de rezultatele 
obținute în perioada construirii societății socialiste de către poporul 
român sub conducerea Partidului Comunist Român și in cadrul 
alianței strinse dintre Republica Socialistă România, Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste.

Urmărim cu sinceră simpatie eforturile oamenilor muncii români 
pentru realizarea hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al parti
dului în toate sectoarele dezvoltării tării, a întregii societăți româ
nești. Dăm o înaltă apreciere relațiilor de colaborare multilaterală 
dintre partidele noastre și sîntem convinși că aceste relații se vor 
dezvolta in continuare cu succes pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului socialist, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socia
listă Cehoslovacă și Republica Socialistă- Romania și totodată în 
cadrul Tratatului de la Varșovia , și al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, ceea ce este în interesul țărilor noastre, al unității 
și poziției comune a țărilor socialiste im lupta pentru o pace trai
nică și pentru înlăturarea pericolului unui război.

în această zi importantă din viata țării dumneavoastră, vă 
dorim, dragi'tovarăși, dumneavoastră și întregului popor roman 
mult succes în edificarea societății socialiste dezvoltate.

GUSTAV HUSAK
Secretar general .al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

" Președintele .
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular șt Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mon
gol și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste Romania, tu
turor oamenilor muncii din Republica Socialistă România felicitări 
cordiale și cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale a 
poporului român — a 39-a aniversare a eliberării României de sub 
dominația fascistă. .. _ .Poporul mongol se bucură sincer că in anii construcției socialiste 
oamenii muncii din România, sub conducerea avangarda lor mili
tante — partidul comunist, în strinsă colaborare cu țările socialiste 
frățești, prin, munca, lor ..plină de. abnegație,, au obținut man succese 
în toate domeniile vieții social-economice șiculturale i a țarii.

Ne exprimăm ferma convingere ca relațiile, de prietenie și strinsă 
colaborare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și întări 
neîncetat și in viitor în spiritul înaltelor țeluri ale Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Republica Populara Mongola și Repu
blica Socialistă România, semnat în timpul vizitei oficiale de priete
nie efectuată in România de delegația noastra de partid și de stat,

Cu prilejul acestei mărețe sărbători, vă urăm din inima,. dum
neavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate roman noi și mari 
succese în transpunerea in viața a hotăririlor celui de-al XII lea 
Congres și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Roman, in 
lupta pentru pace și securitate în Europa și în întreaga lume.

YUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului FRELIMO, al poporului și Guvernului 

Republicii Populare Mozambic și în numele meu personal, vă 
transmit dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român, poporului și Guvernului Republicii Socialiste 
România felicitările noastre cele mai călduroase și frățești cu oca
zia Zilei naționale a României.

Marcînd aniversarea acestei date istorice, poporul mozambican 
se alătură în mod frățesc poporului român. .

Transformarea României înapoiate într-o țară socialista pros- 
peră și dezvoltată reflectă energia creatoare și hotărirea poporu
lui român in lupta pentru progres și bunăstare.

Vizita cu care ne-ați onorat recent în țara noastra, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, precum și acordurile semnate constituie un 
impuls puternic pentru relațiile de prietenie și cooperare dintre 
partidele, popoarele și statele noastre, în lupta comună pentru 
socialism, pentru pace și progres în lume.

Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința noastră de a 
aprofunda și mai mult relațiile de prietenie și cooperare exis
tente între partidele și guvernele noastre, în interesul comun al 
popoarelor noastre.

Acceptați, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre de multa 
sănătate și viață îndelungată, pentru dumneavoastră, de tot mai 
mari succese pentru poporul român în eforturile sale pentru pros
peritatea tării și pentru edificarea societății socialiste dezvoltate.

Cu deosebită considerație,
SAMORA MOISES MACHEL

Mareșal al Republicii, 
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și drag prieten,
în momentul în care poporul român sărbătorește cu bucurie Ziua 

sa națională, 23 August 1983, ne este plăcut să-i adresăm în nu
mele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului Revo
luției Populare din Benin, Consiliului Executiv Național, precum 
și al nostru personal, felicitările noastre călduroase și militante.

Răminem ferm atașați legăturilor de strinsă solidaritate și 
prietenie care unesc popoarele, partidele și statele noastre și dorim 
ca ele să se dezvolte și să se întărească în anii viitori pentru bună
starea .popoarelor noastre și pentru realizarea idealurilor noastre 
comune de pace, de justiție și de progres social.

Reînnoindu-vă călduroasele noastre felicitări, vă rugăm să pri
miți, domnule președinte și drag prieten, cele mai bune urări pe 
care le adresăm pentru fericirea dumneavoastră personală și pen
tru prosperitatea harnicului popor român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare din Benin,

Președintele Republicii,
Șeful statului,

Președintele Consiliului Executiv Național

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

In numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și al meu personal, vă transmit dumneavoastră. Co
mitetului Central al' Partidului Comunist Român, tuturor comuniș
tilor și oamenilor muncii din țara dumneavoastră, calde felicitări 
și Cele mai bune urări de dezvoltare continuă a României socialiste 
și de prosperitate poporului român prieten.

•Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția față de dez
voltarea cu succes a relațiilor și colaborării dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre cele 
două țări socialiste vecine ale noastre, ca și încrederea că acestea se 
vor dezvolta și in viitor pe bazele care au fost stabilite la întîlnirile 
dintre tovarășul Tito și dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu. 
Sîntem convinși că dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și cola
borare dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Co
munist Român, dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România este în interesul trainic, al popoarelor 
celor două țări ale noastre, contribuie la întărirea colaborării inter
naționale egale în drepturi, la lupta pentru pace, progres social șl 
socialism în lume.

DRAGOSLAV MARKOVICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele Comitetului Central al S.W.A.P.O. și al poporului 

narnibian oprimat și exploatat, dar care luptă, vă transmit dum
neavoastră, dragă tovarășe președinte, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, conducerii de stat șl guvernului, 
precum și tuturor comuniștilor și internaționaliștilor patrloți 
români cele mai calde felicitări frățești cu ocazia Zilei dumnea
voastră naționale—.23 August.

Mărețele realizări social-economice, tehnico-științifice și cultu
rale obținute de statul socialist român sub conducerea Partidului 
Comunist Român demonstrează că socialismul este singurul sistem 
viabil de dezvoltare-socială spre binele întregului popor.. Totodată, 
este deosebit de important sprijinul ferm și asistența materială 
pe care statul și partidul dumneavoastră le acordă mișcărilor de 
eliberare națională,- în special Organizației Poporului Africii de 
Sud-Vest — Namibia. Toate acestea, precum și politica antiimpe
rialistă a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste 
România constituie garanția victoriei luptei noastre pentru elibe
rare națională și socială de sub dominația și exploatarea colonia
listă, rasistă, și imperialistă mai ales, în acest moment crucial cind 
imperialiștii, în primul rînd ’ Administrația S.U.A., au intensificat 
politica de război care pune în pericol stabilitatea întregii vieți 
internaționale.

în Africa australă, imperialiștii și rasiștii sînt tot mai înverșu
nați de faptul că statele din prima linie, Africa și mișcarea neali- 
niaților, împreună cu lumea socialistă, resping și condamnă cu 
fermitate politica rasistă și colonială. Evoluția situației este în 
favoarea noastră, dar fără îndoială imperialismul, dată fiind natura 
sâ, nu va renunța la acțiunile sale pină nu va fi silit să o facă.

Dragă tovarășe secretar general al Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste România, exprimindu-ne încă 
o dată felicitările noastre frățești, vă doresc multă sănătate și 
tot mai multe succese. Sînt pe deplin convins că legăturile de prie
tenie dintre cele două popoare ale noastre se vor dezvolta și lărgi 
continuu.

în final, doresc să subliniez înalta apreciere pe care o dăm sim
patiei și contribuției ce le acordați pe plan multilateral luptei 
noastre.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia dintre România și Namibia S
Trăiască internaționalismul proletar i

SAM NUJOMA
' Președintele S.W.A.P.O.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Excelență,
In numele poporului și guvernului Indiei, am deosebita plăcere 

să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului țării dum
neavoastră felicitările noastre și cele mai bune urări cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România.

Fie ca legăturile de prietenie și cooperare existente Intre țările 
-și popoarele noastre să se întărească In continuare în anii viitori.

INDIRA GANDHI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi oferă feri

cita ocazie de a adresa Excelenței Voastre cele mai calde felicitări 
ale Consiliului Federal, precum și sincere urări, pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru viitorul țării dumneavoastră.

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, adresez cele mal 

bune urări de fericire personală Excelenței Voastre și de prospe
ritate poporului român. . .

OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, am plăcerea 

să adresez, in numele meu personal și al poporului kuweitian, cele 
mai calde felicitări și bune urări de' bunăstare Excelenței Voastre, 
de continuă prosperitate poporului prieten român.

. Cu cea mai înaltă considerație,
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

sez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări.

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele urări de sănătate 
și succes.

C.V. DEVAN NAIR
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale, adresez Excelenței Voas

tre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
și bunăstarea poporului român.

BEATRIX R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialisțe România
Cu ocazia sărbătorii naționale doresc să transmit in numele 

poporului italian calde urări pentru prosperitatea poporului român 
și fericirea Excelenței Voastre,

SANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România vă 
adresez, Excelență, în numele poporului grec și al meu personal 
calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală Excelen
ței Voastre, de prosperitate poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile de prietenie care există Intre țările 
noastre ,vpr continua să se dezvolte neîncetat în slujba păcii și 
cooperării' în Balcani și în întreaga lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia, zilei în care Republica Socialistă România tși sărbă
torește Ziua sa națională doresc să vă transmit, domnule președinte, 
în numele guvernului meu, al poporului spaniol precum și al meu 
personal, felicitările mele cele mai sincere și cordiale, împreună 
cu urările de fericire personală pentru Excelența Voastră și de 
prosperitate pentru poporul român prieten.

JUAN CARLOS

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia celebrării aniversării eliberării țării dumneavoastră, 

doresc să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România, sincerele mele felicitări și cele mai 
bune urări. De asemenea, doresc să vă spun cit de mult apreciez 
eforturile depuse de guvernul dumneavoastră în favoarea nobilelor 
scopuri și principii ale Cartei Națiunilor Unite.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretarul general

al Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul filipinez și doamna Marcos mi se alătură în a adresa 

Excelenței Voastre și poporului român cele mai calde felicitări 
cu ocazia Zilei naționale a României. Apreciem în mod deosebit 
lupta-poporului român-pentru- independență.

Exprim speranța sinceră că relațiile de prietenie dintre Româ
nia și Filipine se vor întări tot mai mult în viitor.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a transmite urările 
noastre de multă sănătate și fericire Excelenței Voastre, de1 suc
ces, pace și prosperitate României și poporului român.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și al poporului indonezian, precum și în 

numele meu personal, am plăcerea să adresez Excelenței .Voastre 
cele mai calde felicitări cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Socialiste Romania.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare existente între țările 
noastre să continue să se dezvolte și în viitor.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate 
personală, de continuu progres și fericire pentru poporul român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele sincere și cele 
mai bune urări de fericire personală, precum și pentru fericirea și 
prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului României sincere felicitări și bune urări cordiale din 
partea Guvernului Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka și 
a mea personal cu fericitul prilej al Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Sînt convins că relațiile de prietenie existente intre România și 
Sri Lanka vor fi in continuare întărite î.n anii următori.

J.R. JAYAWARDENE
Președintele Republicii Democratice 

Socialiste Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

vernului și poporului Australiei, să vă adresez dumneavoastră, gu
vernului dumneavoastră și poporului român felicitări și cele mai 
bune urări de progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

Exprim convingerea că bunele relații româno-australiene vor 
continua să se dezvolte în folosul ambelor noastre popoare.

NINIAN M. STEPHEN
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a României îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa 

cele mai bune urări de fericire Excelentei Voastre și un viitor 
fericit poporului român,

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului
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de pace a poporului român,
a unității sale în jurul

președintelui Nicolae Ceaușescu"
Prezenți in tribunele de la marea demonstrație a oamenilor muncii 

din Capitajă, cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, oaspeți de 
peste hotare din diferite țări și-au împărtășit impresiile reporterilor 
ziarului nostru.

• DIMITĂR GANEV, secretar al 
Comisiei Centrale de Revizie a P.C. 
Bulgar, secretar al Comitetului 
orășenesc Sofia al P.C. Bulgar : 
Sint bucuros că am avut posibilita
tea să particip la această grandioa
să manifestație, care arată elocvent 
unitatea între partid și popor. O 
manifestație desfășurată sub sem
nul socialismului și păcii, căci pen
tru înfăptuirea marilor obiectiva 
ale dezvoltării economico-sociale 
pe care și Ie-a propus România, ca 
și celelalte țări socialiste, pacea 
este o condiție esențială.

Am revenit în România după 
nouă ani și pot spune că în acest 
răstimp în țara dumneavoastră s-a 
construit mult, s-a schimbat fața 
satelor și orașelor, începînd cu 
Bucureștiul. E vorba de înălțarea a 
numeroase unități industriale, cit 
și de extinderea construcțiilor de 
locuințe, de așezăminte social-cul- 
turale — tot atîtea dovezi ale ridi
cării nivelului de trai, material și 
spiritual, al poporului. Chiar mani
festația de față ne oferă un tablou 
sintetic al realizărilor în toate do
meniile prin cifrele înscrise pe pa
nourile și pancartele participant! - 
lor. Prezenta delegației bulgare la 
aniversarea marii sărbători a 
României reflectă și ea raporturile 
de strînsă prietenie dintre țările și 
popoarele noastre vecine. Există o 
prietenie și colaborare cu vechi 
tradiții, care în prezent cunosc noi 
dimensiuni, sub impulsul determi
nant al frecventelor 
tovarășul Todor 
Jivkov și tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu. Folo
sesc acest prilej 
spre a adresa u- 
rarea ca prie
tenia și conlu
crarea frățească 
româno — bulga
ră să înflorească 
mereu, spre bi
nele ambelor po
poare, al cauzei 
socialismului și 
păcii.
• MA Z1IONG- 

YANG, redactor 
șef adjunct al re
vistei „Hunqi", 
ttrgan al C.C. al P.C. Chinez : Am 
revenit în București după o vizită 
întreprinsă in județele Iași. Neamț, 
Bacău și Constanța. Ceea ce am 
putut înregistra în timpul de
monstrației de la București com
pletează in mod armonios imaginea 
pe care mi-o formasem : poporul 
român, sub cbnducerea Partidului 
Comunist, avindu-1 în frunte pe to
varășul Nicolae Ceaușescu. a do- 
bindit succese remarcabile în con
strucția socialismului. Ne simțim 
ca între prieteni și ne bucură din 
inimă înfăptuirile poporului ro
mân. La o zi sărbătorească precum 
este 23 August, îmi face o deose
bită plăcere să evoc sentimentele 
noastre de stimă și respect față de 
eroicul popor român, să-mi mani
fest încrederea că. în spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, prietenia și colaborarea 
româno-chineză se vor aprofunda 
și extinde în continuare. Sîntem 
convinși că poporul român, stăpîn 
pe soarta sa. va repurta noi izbânzi 
în îndeplinirea mărețelor sarcini ce 
și le-a propus. Sintem mîndri că 
avem astfel <’

chiar în această perioada noi reali
zăm o largă mobilizare socială in 
favoarea ieșirii Spaniei din 
N.A.T.O., a desființării blocurilor 
militare, a încetării cursei înarmă
rilor și instaurării unei păci dura
bile în Europa și în întreaga lume.

întilniri dintre

• MOHAMED ARSALANE EL
JADIDI, secretar general al Parti
dului Național Democrat, ministrul 
muncii din Maroc: Ne aflăm pen
tru prima oară la o asemenea ex
plozie de entuziasțn. Am putut re
marca larga și unanima mobilizare 
a poporului român în jurul parti
dului, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, bucuria populară de a 
înfățișa, la împlinirea celor 39 de 
ani de la istorica victorie a revo
luției din August 1944, marii pași 
în bătălia pentru reconstrucția tă
rii, pentru dezvoltarea ei indepen
dentă. , , _ „

Am avut fericitul prilej .sa fiu 
primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu, și adresez cele mai sin
cere felicitări poporului roman. 
Partidului Comunist din partea 
membrilor Partidului Național De
mocrat, exprimând, totodată, în
crederea noastră că relațiile foarte 
bune statornicite între Maroc și 
România se vor consolida. în inte
resul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și progresului în lume.

• HERCULANO VIEIRA, mem
bru al Comisiei Naționale a; Parti
dului African al

Declarații ale unor 
oaspeți de peste 
hotare prezenți la 
demonstrația oa
menilor muncii din 

Capitală

de prieteni apropiați.

FRANCISCO PLA, 
Comitetului Executiv;

NATIONALE
A POPORULUI ROMÂN

• JUAN 
membru al 
secretar al C.C. al P.C. din Spania : 
Unul din aspectele care m-au im
presionat cel mai mult la această 
mare demonstrație populară a fost 
vigoarea cu care participănții și-au 
manifestat voința de pace. Au ară
tat-o răspicat inscripțiile de pe 
mulțimea pancartelor purtate de ei. 
ca și lozincile scandate prin care 
se cerea înfăptuirea dezarmării și 
mai cu seamă înlăturarea arma
mentului nuclear, principalul peri
col ce amenință omenirea. Sint 
bucuros să constat, cum se spune, 
„pe viu" aspirațiile pașnice ale po
porului român, hotărârea, lui de a 
milita pentru realizarea nobilelor 
idealuri ale păcii și dezarmării. Cu 
atît mai mult, cu cît este vorba de 
obiective ce coincid întru totul cu 
cele pentru care se pronunță și co
muniștii spanioli’, de fapt cele mai 
largi pături ale poporului nostru, 
în acest sens, pot spune că am 
luat cunoștință cu mare satisfacție 
de noua inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se adresa 
conducătorilor Uniunii Sovietice si 
Statelor Unite cu propuneri concre
te în vederea opririi amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, a retragerii și dis
trugerii celor existente. Spiritul 
acestei inițiative se află in consens 
cu năzuințele fundamentale ale tu
turor popoarelor, care cer tot mai 
hotărît stăvilirea cursei înarmări
lor, în special a celor nucleare, ca 
prim pas spre evitarea distrugerii 
generale. în opinia mea. inițiativa 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
reprezintă o importantă contribu
ție la apărarea păcii, într-un mo
ment deosebit de complex al vieții 
internaționale. Spiritul propuneri
lor făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu corespunde țelurilor ma
jore susținute de comuniștii spa
nioli în problema căilor de preîn- 
timpinare a războiului. Dealtfel.

Independenței din 
Capul Verde, mi
nistrul transpor
turilor și teleco
municațiilor : Ți n 
să-mi exprim sa
tisfacția deosebită 
pentru prilejul de 
a lua parte la 
această magnifică 
sărbătoare,, care 
ilustrează într-un 
chip sugestiv 
mersul viguros al 
dezvoltării țării 
dumneavoastră în 
toate- sectoarele. 
Dinamismul ■ eco- 
nomico-social ăl f 
României repre
zintă o ilustrare 

a hotărîrii poporului, condus de 
Partidul Comunist Român. în frun
te cu secretarul său general. 
Nicolae Ceaușescu, de a-și făuri o 
viață tot mai prosperă, de a dez
volta larg prietenia și colaborarea 
cu toate țările. Am avut ocazia să-i 
prezint personal președintelui 
Nicolae Ceaușescu aprecierea noas
tră deosebită pentru politica înțe
leaptă pe care domnia sa o promo
vează, pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei, colaborării și solidarității 
poporului român cu lupta popoare
lor africane pe calea: împlinirii as
pirațiilor lor de progres, indepen
dență și pace. In cursul șederii 
mele în România am cunoscut ne
mijlocit unele din marile realizări 
obținute de poporul dumneavoas
tră. M-a impresionat în mod deose
bit grandiosul Canal Dunăre — 
Marea Neagră, lucrare ale cărei di
mensiuni și complexitate vorbesc 
de la sine despre capacitatea crea
toare a românilor, despre cutezanța 
și hotărârea lor de a lăsa generații
lor viitoare ■ construcții de inesti
mabilă valoare. Un asemenea "po
por este demn de întreaga noastră 
stimă și admirație.
• MOHAMED SULAIMAN, redac

tor șef adjunct al publicației „Fa- 
lestine al-Thawra", organ de presă 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei : Am fost martorii unei 
impresionante manifestații a popu
lației din București, în care parti- 
cipanții, tineri și vîrstnici, și-au 
exprimat bucuria pentru viata nouă 
pe care o trăiesc, angajarea lor în 
dezvoltarea politică, economică și 
socială a României. Au fost multe 
imagini pe care nu le voi uita cu- 
rînd, dar pot- spune că tinerii și co
piii, modul expresiv în care și-au 
manifestat ■ dorința de pace mi-au 
lăsat o amintire de neșters, ca un 
exemplu al roadelor educației res
ponsabile a tinerei generații din 
țara dumneavoastră, în spiritul 
prieteniei între popoare. într-o pe
rioadă cînd în lume sporesc neîn
crederea și tensiunea, acțiunile de 
masă în favoarea păcii, împotriva 
cursei înarmărilor, așa cum am vă-' 
zut astăzi, au un rol hotăritor în 
eforturile pentru împlinirea acestor 
nobile deziderate.

Poporul palestinian cunoaște re
alizările strălucite ale poporului 
român și apreciază în mod deosebit 
relațiile prietenești, tradiționale 
statornicite între O.E.P. și P.C.R., 
relații reflectate, dealtfel. în fruc
tuoasele convorbiri purtate în re
petate rânduri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat. Apreciem la inalta 
lor valoare inițiativele României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru soluționarea justă si dura
bilă a problemelor din Orientul 
Mijlociu. Dorim poporului prieten 
român noi succese pe drumul dez
voltării economico-sociale. al apă
rării păcii și promovării înțelegerii 
între popoare.

Declarații consemnate de
Ioan T1MOFTE 
și Vasile OROS

In diferite țări, ale lufnii continuă să aibă loc numeroase manifestări 
dedicate zilei de 23 August — marea sărbătoare națională a poporului 
român.

MOSCOVA 24 — Trimisul Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : La Institu
tul unificat, de cercetări nucleare de 
la Dubna a avut loc o adunare fes
tivă. Au participat I. S. Kuznețov, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al orașului Dubna, V. D. Ses- 
takov, președintele Sovietului orășe
nesc Dubna, reprezentanți ai condu
cerii institutului, cercetători din ță
rile socialiste membre ale institu
tului.

Despre importanța evenimentului 
de la 23 August 1944 au vorbit I. S. 
Kuznețov, I. Zlatev, director adjunct 
al institutului, și T. Ciugudean, 
secretar I la ambasada țării noastre 
din Moscova.

Cu același prilej a fost prezentată 
o expoziție documentară de fotogra
fii infățișînd imagini din industria, 
agricultura și viața social-culturală a 
României socialiste și a fost proiectat 
filmul „România, țara mea".

★
La cinematograful „Zariadie" din 

Moscova au fost inaugurate „Zilele 
filmului românesc". Timp de mai 
multe zile, in capitala Uniunii So
vietice, precum și in orașele Vilnius 
și Riazan vor fi prezentate filme ar
tistice românești.

La festivitatea deschiderii, despre 
importanța evenimentului sărbătorit 
au vorbit M. A. Soloviov, vicepre
ședinte al Comitetului de stat pentru 
cinematografie al R.S.F.S.R., și T. 
Ciugudean, secretar I la Ambasada 
României din U.R.S.S.

La manifestare au fost prezenți 
Traian Dudaș, ambasadorul țării 
noastre in Uniunea Sovietică, P. K. 
Kostikov, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru cinematografie al 
U.R.S.S., un numeros public.

BEIJING 24 (Agerpres). — Asocia
ția de prietenie a poporului chinez 
cu străinătatea și Asociația de prie
tenie China—România au organizat o 
recepție la care au luat parte tova
rășii Ji Pengfei, consilier de stat, 
Qian Qichen, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Li Shuzheng, ad
junct al șefului Secției pentru relații 

• externe a C.C. al P.C. Chinez, Huang 
Yukun, locțiitor al șefului Direcției 
generale politice a Armatei Populare, 
alte oficialități chineze din aparatul 
central de partid și de stat.

Luind cuvîntul in cadrul recepției, 
tovarășii Wang Bingnan, președintele 
Asociației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea, și Angelo Mi
culescu, ambasadorul României * la 
Beijing, au evocat istoria de luptă a 
poporului român pentru eliberare 
națională și socială, pentru libertatea, 
independența și înflorirea patriei, 
peptru edificarea.. șocialismUlui pâ 
pămintul României. ’

," 'Âu fost evidențiate dezvoltarea re
lațiilor de strînsă prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, țări și 
popoare, hotărîrea comună de a se 
acționa și în viitor pentru amplifi
carea relațiilor româno-chineze pe 
toate planurile, în interesul popoare
lor român și chinez, al cauzei gene
rale a socialismului, păcii și colabo
rării internaționale.

S-a toastat pentru întărirea conti
nuă a prieteniei frățești, solidarității 
militante și colaborării multilaterale 
dintre cele două partide, țări și po
poare, în sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat din cele două țări.

Un grup de artiști chinezi a pre
zentat un frumos program artistic.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă deosebit de caldă, priete
nească.

Culturii și Direcției Generale a Cine
matografiei. A participat, de aseme
nea, Angelo Miculescu, ambasadorul 
României la Beijing.

SOFIA 24 (Agerpres). — La com
binatul metalurgic „Dimităr Ganev" 
din capitala R. P. Bulgaria a avut 
loc o adunare festivă, organizată de 
Comitetul orășenesc Sofia al P. C. 
Bulgar și de Asociația de prietenie 
bulgaro-română.

In prezidiul adunării au luat loc 
Gheorghi Petkov, membru al C.C. al 
P. C. Bulgar, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Patriei, Ganka 
Zlatinova, membru al C.C. al P. C. 
Bulgar, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Sofia, Gheorghi 
Gheorghiev, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Andrei Bun- 
giulov, secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist, 
E. Dragomir, însărcinat cu afaceri 
a.i. al țării noastre la. Sofia, repre
zentanți ai Secției relații externe a 
C.C. al P. C. Bulgar, Ministerului de 
Externe, Comitetului pentru Cultură.

Despre însemnătatea istorică a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
din august 1944 au vorbit P. Penkov, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie bulgaro-română, și însărcinatul 
cu afaceri a.i. al țării noastre. Vor
bitorii au evidențiat puternica dez
voltare economico-socială a Româ
niei în anii socialismului, succesele 
istorice obținute, îndeosebi în ulti
mii 18 ani, de cind in fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Evocindu-se dezvoltarea continuă 
a relațiilor româno-bulgare, a fost 
subliniat rolul hotăritor pe care il 
au pentru întărirea prieteniei și 
adincirea colaborării dintre cele două 
țări socialiste vecine întilnirile și 
convorbirile tradiționale dintre tova
rășul Nicolae 
Todor Jivkov.

Burbulea Mihai, a avut o intilnire cu 
cadre și elevi ai școlii de subofițeri 
„Max Matern" a trupelor de uscat 
ale Armatei populare naționale. Cu 
acest prilej, el a prezentat o expu
nere despre însemnătatea istorică a 
actului de la 23 August 1944 și des
pre rezultatele remarcabile obținute 
de poporul român în cei 39 de ani, 
mai ■ cu seamă. în perioada de cind 
la conducerea partidului și statului 
nostru a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Totodată, au fost prezentate o gală 
de filme românești, o expoziție de 
fotomontaje și o expoziție de carte, 
la loc de cinste aflindu-se volume 
din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

DAMASC 24 (Agerpres). — Sub 
egida Asociației de prietenie Siria- 
România și a ambasadei țării noas
tre, la Damasc s-a desfășurat o adu
nare . omagială dedicată zilei de 23 
August. Despre semnificația eveni
mentului sărbătorit de poporul ro
mân au vorbit Ahmed Al Assaad. vi
cepreședinte al Asociației de priete
nie Siria-România, și Constantin 
Tapu, însărcinat cu afaceri a.i S-au 
reliefat marile realizări obținute de 
poporul român în anii socialismului, 
în special in perioada de cînd în 
fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ahmed Al Assaad a evidențiat că 
prietenia româno-siriană se întărește 
continuu în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Ceaușescu și tovarășul

★
si, o adunare festivă 
orașul Ruse, la Uzina

Excelenței Sale Domnului general-locotenent (r) 
GREGORIO CONRADO ALVAREZ ARMEUNO

Președintele Republicii Orientale a LJruguayului
MONTEVIDEO

, Aniversarea Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului consti
tuie un plăcut prilej pentru a vă transmite sincere felicitări, iar poporului 
Uruguayan cele mai bune urări de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Rom&nia

Poporul Uruguayan 
celebrează astăzi îm
plinirea a 158 de ani 
de la proclamarea, la 
25 august 1825, a in
dependenței de stat, 
ca urmare a unei în
delungate lupte pen
tru eliberarea de sub 
jugul dominației străi
ne. Bătălia de la Itu- 
zaingo din 1827 avea 
să consfințească 
nitiv cucerirea 
tații.

Solul fertil, 
favorabilă, ca și tradi
ția au făcut ca prin
cipala ramură a eco
nomiei șă o constituie 
agricultura și în spe
cial zootehnia.

Necesitatea construi
rii unei economii care

defi- 
liber-
clima

să fructifice resursele 
minerale și, totodată, 
să contribuie Ia extin
derea și diversificarea 
exporturilor (restrînse 
de multă vreme doar 
la carne și alte pro
duse agroalimentare) 
au dus la adoptarea 
unor programe con
sacrate dezvoltării in
dustriilor energetice, 
siderurgice și petro
chimice.

Sub acest unghi se 
înscriu și construirea 
și darea în funcțiune a 
hidrocentralelor Salto 
Grande, Palmar, Paso 
Centurion și Talavera 
în. cooperare cu Ar
gentina și Brazilia, ca 
și complexul siderur-

gic pentru valorifica
rea zăcămintelor de 
minereu de fier de la 
Arroyo Valentines.

în spiritul principi
ilor coexistenței paș
nice și al tradiționa
lelor legături româno— 
latino-americane, în
tre România și Uru
guay . s-au statornicit 
relații de colaborare, 
care de-a lungul ani
lor și-au găsit con
cretizări pe plan eco
nomic, cultural etc. 
dind astfel expresie 
preocupării pentru 
dezvoltarea conlucrării 
bilaterale, în interesul 
celor două popoare, al 
cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

ir
Tot în cinstea zilei de 23 August, 

la Beijing a fost organizată o gală a 
filmului românesc. Un public numeros* 
a urmărit cu interes filmul „Bună 
seara, Irina", produs de cinemato
grafia din țara noastră.

Au fost prezenți. Qlan Qichen, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Zhou Erfu, vicepreședinte al Co
mitetului pentru relații culturale cu 
străinătatea, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, Shi Gaima, di
rector general al cinematografiei, re
prezentanți ai M.A.E., Ministerului

Tn aceeași 
a avut loc in , . 
de mașini și utilaje grele, care, îm
preună cu uzina similară din orașul 
românesc Giurgiu, constituie un rod 
al, colaborării româno-bulgare, al 
eforturilor privind construirea în 
comun a unor importante obiective 
industriale:

Semnificația actului istorie de la 
23 August 1944 și succesele obținute 
de poporul nos.try, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au fost 
evidențiate pe larg în cuvîntările 
rostite de Boicio Boicev, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid Ruse, 
și Eftimie Cristescu, consilier econo
mic al ambasadei țării noastre la 
Sofia.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Posturile de radio și televiziune un
gare 'oăl transmis programe speciale 
consacrate celei de-a 39-a aniversări 
a sărbătorii naționale a poporului ro
mân, în cadrul cărora au fost pre
zentate cuvîntul ambasadorului țării 
noastre la Budapesta, Victor Bolojan, 
un scurt metraj documentar despre 
țara noastră la posturile de televi
ziune și reportajul radiodifuzat „Mo
zaic bucweștean".

Au fost subliniate realizările obțî- 
■ nute de poporul nostru- in edificarea 
socialismului, munca plină de abne
gație depusă pentru înflorirea pa
triei, sub conducerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste. 
România, Nicolae Ceaușescu.

PRAGA 24 (Agerpres). — Cu pri
lejul zildi de 23 . August, la monu
mentele ridicate in orașele ceho
slovace Bmo, Kromeriz și Humpolec 
în memoria eroilor români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei de sub fascism au fost depuse 
coroane de flori din partea autorită
ților locale și a ambasadei române.

Au fost arborate, drapelele de stat 
ale României și Cehoslovaciei și au 
fost intonate imnurile de stat ale ce
lor două țări. Au fost prezenți con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni ai muncii.

BERLIN 24 (Agerpres). — Atașatul 
militar aero și naval al Republicii 
Socialiste România la Berlin, col.

COMUNICATUL COMUN EGIP-
• TEANO — SUDANEZ, dat publici

tății la Cairo, la încheierea convor-
■ birii dintre vicepremierul și minis

trul egiptean de externe, Kamal 
J Hasșan Aii, și ministrul sudanez de 
I . externe, Mohamed Mirghani. subli

niază necesitatea asigurării retra- 
Igerii, în conformitate cu un calen

dar precis, a forțelor israeliene de 
pe teritoriul libanez, în vederea 
salvgardării integrității și indepen- 

| denței teritoriului Libanului.
ȘEFUL STATULUI KENYAN, 

| Dapiel Arap . Moi, a fost desemnat 
drept unic candidat la președinție 
din partea partidului Uniunea Na
țională Africană. din Kenya 
(K.A.N.U.) — de guvernămint — 
pentru alegerile generale ce ur
mează să se desfășoare în această 
țară luna viitoare.

PORTUGALIA IN PERSPECTI
VA ADERĂRII LA C.E.E. Refe
rindu-se la demersurile Portugaliei 
privind aderarea la C.E.E., minis
trul de externe portughez, Jaime 
Gama, a declarat că țara sa nu este 

"și nu va fi niciodată în postura 
unui „cerșetor". El a arătat că dacă 
perspectivele aderării continuă să 
fie aminate la infinit de țările „bo
gate" din C.E.E., Portugalia și-ar 
putea orienta opțiunile in materie 
de relații economice sp.re alte re
giuni ale planetei.

SCRUTINUL DIN MAURITIUS, 
în urma alegerilor legislative des
fășurate în statul insular Mauri
tius, alianța condusă de primul mi
nistru Aneerood Jugnauth — Miș
carea Socialistă, Partidul Laburist 
și Partidul Social-Democrat — a 
cîștigat 41 din cele 62 de locuri în 
parlamentul țării.

I

KINSHASA 24 (Agerpres). — Cu 
prilejul marii sărbători naționale a 
poporului român, presa, radioul și te
leviziunea din Zair au subliniat, in co
mentariile lor, activitatea prodigioasă 
a președintelui țării noastre pe plan 
internațional.

Referindu-se la relațiile existente 
între România și Zair, presa arată că 
întilnirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mobutu Șese Seko au 
contribuit în mod deosebit la întă
rirea relațiilor dintre cele două țări 
și au consacrat permanența unui dia
log fecund și a unei cooperări fruc
tuoase.

BOGOTA 24 (Agerpres). — Televi
ziunea columbiană a transmis un 
program special dedicat marii sărbă
tori a poporului român. Cu acest pri
lej a vorbit Gheorghe Dobra, amba
sadorul României la Bogota, care a 
relevat însemnătatea actului de la 
23 August 1944, marile realizări ale 
poporului nostru in cei 39 de ani care 
au trecut de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

LONDRA 24 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc o seară româneas
că,: 'organizată de ambasăiid rOihână 
și Asociația de prietenie Marea Bri- 
tanie-România. Au fost prezentate o 
expoziție fotodocumentară dedicată 
realizărilor economico-sociale din 
anii construcției socialiste din țara 
noastră, precum și o expoziție de 
carte românească, la loc de cinste 
aflindu-se volume din opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu, precum și 
lucrări consacrate personalității și 
operei șefului statului român publi
cate in Marea Britanie.

Harry Francis, președintele Asocia
ției de prietenie, a subliniat, in cu- 
vintarea sa, succesele deosebite obți
nute de poporul român in dezvoltarea 
economico-socială, precum și vasta 
activitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consacrată asigu
rării păcii și extinderii colaborării 
dintre toate statele lumii.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Posturile de radio W.G.M.S. din Wa
shington și W.G.T.S. din statul 
Maryland, au transmis emisiuni spe
ciale cuprinzind lucrări reprezentati
ve-ale creației muzicale clasice ro
mânești. La Biblioteca română din 
New York a fost deschisă expoziția 
„Cetăți și castele în Carpați", iar la 
biblioteca „Queens Borrow" din New 
York a fost organizată o expoziție 
de carte românească și au fost pre
zentate filmele documentare „Fru
museți bucovinene", „Comori turisti
ce din România" și „Ceramica.— artă 
milenară". Cărțile expuse au fost do
nate bibliotecii „Queens Borrow".

e scurt
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terizat, marți, la ora 15,02
Moscovei) în zona stabilită, la 100 
kilometri sud-est de orașul Arkalik 
(Kazahstan). Aparatul de revenire 
a adus pe Pămint aproximativ 350 
kilograme de materiale de la bor
dul stației orbitale „Saliut-7“.

REZERVELE DE DEVIZE ALE 
SPANIEI au scăzut în ultimele 12 
luni cu peste. 23 la sută, ca urmare 
a încercărilor repetate ale Băncii 
centrale spaniole de a menține 
cursul de schimb cu dolarul și a 
agravării deficitului balanței co
merciale, indică coatele statistice 
oficiale publicate la Madrid. La 
șfîrșitul Junii iulie 1983, rezervele 
valutare spaniole se cifrau, la 10.03 
miliarde dolari, în comparație cu 
13,14 miliarde, anul trecut. In 
aceeași perioadă, moneda națională 
— peseta — s-a depreciat cu peste 
30 la sută.

L CAPSULA DE REVENIRE A SA
TELITULUI „COSMOS-1 443" a a-

ATENTAT ÎN ULSTER. Un nou 
atentat terorist a fost comis ieri in 
localitatea nord-irlandeză Straba- 
ne, unde un militar făcind parte 
din „Ulster Defense Regiment" a 
fost împușcat mortal de persoane 
rămase neidentiîicate.

MAJORĂRI DE IMPOZITE ÎN 
AUSTRALIA. Confruntat cu se
rioase dificultăți economice, guver
nul australian a hotărît majorarea 
impozitelor la o serie de produse, 
între care benzina, țigaretele și be
rea. Estimările publicate de Minis
terul australian de Finanțe arată că

deficitul bugetului Australiei în 
actualul exercițiu financiar, care se 
încheie Ia 30 iunie 1984, se va ridi
ca la 7,27 miliarde dolari ameri
cani.

CONGRESUL 
CONGRESUL 
POPORULUI 
(C.N.P.) — formațiune politică de 
guvernămint — s-a încheiat la 
Georgetown. Congresul s-a desfășu
rat sub lozincile luptei împotriva 
imperialismului și consolidării inde
pendenței naționale și a examinat 
problemele de bază ale dezvoltării 
interne a Republicii Cooperatiste 
Guyana și ale vieții internaționale 
actuale.

PARTIDULUI 
NATIONAL 
DIN GUYANA

AL

POPULAȚIA ȚARILOR DIN RE
GIUNEA ASIEI ȘI PACIFICULUI 
este în prezent de 2,6 miliarde per
soane și ar putea să ajungă la 3,5 
miliarde persoane, dacă se menține 
actuala tendință demografică, se 
arată intr-un document elaborat de 
Comisia Economică și Socială a 
O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.). Populația din această 
zonă a lumii reprezintă in prezent 
56 la sută din populația globului.

REUNIUNE MINISTERIALA. în
truniți la Taef, în Arabia Saudi- 
tă, miniștrii de externe ai țărilor 
membre ale Consiliului de Coope
rare al Golfului — organism din 
care fac parte Arabia Saudită, Bah- 
reinul. Emiratele Arabe Unite, Ku
weitul, Omanul și Qatarul — au
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In sprijinul independenței Namibiei

® Document al Comitetului O.N.U. pentru decolonizare 
• Declarațiile secretarului general al Națiunilor Unite

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Organizația Națiunilor Unite se 
pronunță pentru încetarea imediată, 
a războiului pe care Republica Sud- 
Africană îl duce iihpotriva poporului 
din Namibia — se spune in docu
mentul publicat la sediul O.N.U. din 
New York de către Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare. Autoritățile din 
R.S.A., se arată în document, își in
tensifică prezența militară în Nami
bia cu scopul de a permanentiza 
ocuparea acestui teritoriu, de a înă
buși prin forță mișcarea de eliberare 
națională din Namibia. In prezent, 
trupele regimului de la Pretoria dis
locate pe teritoriul namibian depă
șesc 100 000. Aici au fost create o se
rie de baze militare, de unde trupele 
regimului din RJS.Â. întreprind sis
tematic acțiuni agresive împotriva 
statelor Independente vecine, în spe
cial împotriva Angolei.

Comitetul O.N.U. pentru decoloni
zare adresează un apel la respectarea 
rezoluției 418 a Consiliului de Secu
ritate privind respectarea embargou
lui de arme către R.S.A. Continuarea 
colaborării în domeniul militar din
tre o serie de țări occidentale cu re
gimul de apartheid de la Pretoria, 
încheie documentul, subminează efor
turile comunității intemaționale pen- 
tru Încetarea ocupării ilegale’â "Na
mibiei.

CAPETOWN (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a declarat in ca
drul unei conferințe de presă că ne- 
rezolvarea problemei Namibiei con
stituie o amenințare la adresa păcii 
și securității în Africa australă. El 
și-a exprimat îngrijorarea față de 
tergiversarea reglementării acestei 
probleme. Organizația Națiunilor 
Unite, a precizat vorbitorul, este 
ferm hotărită să asigure dreptul le
gitim al poporului namibiân la li
bertate și independență. In ce pri- j 
vește actualul său turneu în Africa I 
australă, secretarul general al O.N.U 
a arătat că scopul acestuia este d 
a contribui la urgentarea accesului 
la independență al Namibiei, pe baza 
rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate, care prevede încetarea, ostili- ' 
taților,’ retragerea trupelor sud-afri- 
cane de ocupație și organizarea da 
alegeri libere, sub supravegherea < 
O.N.U.

In conformitate cu mandatul încre- J 
dințat de Consiliul de Securitate, Ja- 1 
vier Perez de Cuellar va purta con- . 
vorbiri cu toate părțile interesate în 1 
această problemă. După întrevederile j 
din R.S.A., el se va întîlni cu condu- i 
cătorii din Angola și ai Organizației j 
Poporului din Africa de Sud-Vest

■ (S.W.A.P.O.), singurul reprezentant ; 
16’gitim' al poporului din Namibia, j 
recunoscut de O.N.U. 4

OUAGADOUGOU (Agerpres). — 
Noul guvern din Volta Superioară va 
acționa pentru adincirea procesului 
revoluționar din țară și va promova 
o politică de transformări social-eco- 
nomice în interesul întregului popor 
— a declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă organizate la Ouaga
dougou, președintele Consiliului Na
țional al Revoluției, Thomas Sanka
ra. El. ș-a .pronunțat pentru crearea

ale noului guvern H 
Superioară ♦
de comitete de apărare a revoluției 
din care să facă parte țărani, munci
tori, reprezentanți ai intelectualității.

Vorbitorul a afirmat că Volta Su
perioară se pronunță pentru instau
rarea unor relații de bună vecinătate 
și colaborare cu statele africane, re- 
afirmînd atașamentul țării" sale față 
de principiile mișcării de nealiniere 
și sprijinul pentru lupta de eliberare 
națională a popoarelor din Africa 
australă.

chile . Alianța Democratică se pronunță pentru 
un guvern de tranziție

SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager
pres). — Alianța Democratică 
— grupare a partidelor de opoziție 
de diferite orientări din Chile — a 
dat publicității o declarație prin 
care, potrivit agențiilor France 
Presse și T.A.S.S., se pronunță pen
tru un guvern de tranziție, rod al 
unui consens național, care să elabo-

»
reze, în decurs de 18 luni, un pro
gram politic pentru această țară. 
Printre altele, Alianța democratică 
propune ridicarea' stării de urgență, 
relansarea economiei naționale și li
chidarea șomajului.

Observatorii politici apreciază,. con
form agențiilor citate, că Alianța de
mocratică reprezintă principala forță 
a opoziției din Chile.

examinat în cursul 
evoluțiile survenite 
Orientul Mijlociu 
dintre țările arabe.
uniunii au figurat, ... _______ ,
eforturile de mediere vizind solu
ționarea pe cale politică a conflic
tului dintre Iran și Irak, 
și căil.e de reglementare a 
din Liban.

zilei de ieri 
în situația din 
și raporturile 
Pe agenda re
de asemenea,

n

precum 
situației

PIEȚEIȘOMAJUL IN ȚĂRILE
COMUNE. Potrivit datelor publi
cate de Comisiâ C.E.E., numărul 
șomerilor din țările membre ale 
Pieței comune a crescut în luna 
iulie cu 1,8 la sută, în compara
ție cu luna iunie și cu 11,5 la 
sută. în comparație cu aceeași lună 
a anului trecut, cifra absolută fiind 
de 11,6 milioane șomeri. Această 
cifră reprezintă o medie de 10,3 la 
sută din populația activă a țărilor 
membre ale C.E.E. în ultimele 12 
luni, creșterea cea mai mare a șo
majului s-a înregistrat în Luxem
burg (35 la sută) și R.F.G. (25 la 
sută).

DOUA ALUNECĂRI DE TEREN 
survenite marțea trecută la ex
ploatările aurifere de la Serra, Pe- 
lada, din Amazonia Orientală, au 
provocat moartea a patru persoane 
Și rănirea altor 36. O altă alunecare 
de teren, ce s-a produs luna tre
cută in aceeași zonă auriferă bra
ziliană, s-a soldat cu moartea a 13 
oameni.

Capriciile vremii
Un nou val de căldură, care afec

tează de la finele săptăminii tre
cute părțile centrală și sud-estică 
ale Statelor Unite, a provocat moar
tea a 15 persoane, revenirea cani
culei amenințind, totodată, să aibă 
grave consecințe pentru agricultură 
și efectivele de animale — infor
mează agenția France Presse. După 
ce in iulie aproape 200 de oameni 
au sucombat în diferite împrejurări 
ca o consecință a primului val de 
căldură ce s-a manifestat în acest 
an pe teritoriul S.U.A., în primele 
trei săptămâni din august vremea 
s-a arătat mai clementă, dar în ul
timele zile mercurul termometrelor 
a urcat din nou, în statele Georgia 
și Carolina de Nord înregistrindu-s'e 
la începutul săptăminii temperaturi 
de 41 grade Celsius. Seceta care în
soțește canicula pune la grea încer
care culturile de porumb și de soia 
din Vestul-Mijlociu și regiunile 
sud-estice ale S.U.A., mulți specia
liști considerînd situația alarman
tă. De asemenea, vremea toridă 
provoacă mari daune exploatărilor 
avicole, numai in statul Georgia in- 
registrindu-se moartea a circa 
880 000 de păsări in decurs de o săp- 
ta mină.

ACCIDENT FEROVIAR. Ciocni
rea a două trenuri de persoane la f 
Kildare (circa 50 km sud de Dublin), | 
a provocat moartea a 7 persoane și 
rănirea gravă a altor 68. Acciden- 1 
tul s-a produs cind trenul, venind | 
în plină viteză, din localitatea Gal
way spre capitală, s-a ciocnit de o ! 
altă garnitură, staționată pe linie.

Aproape 1 000 de persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a ploilor 
musonice care s-au abătut vara 
aceasta asupra unor întinse regiuni 
ale Indiei, a anunțat ministrul in
dian al irigațiilor, Ram Niwas Mir- 
dha, citat de agenția Reuter. El a 
precizat că daunele provocate de 
aceste ploi sint evaluate la circa 
240 milioane dolari, mai cu seamă 
ca urmare a inundațiilor, care au 
afectat 1,5 milioane hectare de 
teren.

20. Abonamentele se fao la eflcille poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se Sao prin ILEXJM — departamentul 
«0 360
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