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Mindră de prezentul ei, încrezătoare în viitorul comunist

ȚARA PĂȘEȘTE DEMNĂ
ÎN ANUL 40 AL LIBERTĂȚII SALE

0 expresie grăitoare a înaltei răspunderi 
pentru destinele păcii, o nouă și elocventă 
inițiativă a președintelui României socialiste 

în consens cu interesele si năzuințele 
tuturor popoarelor lumii

Cu bucurie, cu demnitate și cu mindrie, țara și-a sărbătorit Ziua Națională, ziua de 23 August. Zi în care, an de an, de aproape patru decenii, de cind poporul român a devenit stăpin în propria țară, oamenii muncii de la orașe și de la sate raportează noi izbînzi, domeniile Sînt rea- ridicarea pe noinoi împliniri în toate vieții economico-sociale. lizări ce marchează necontenită a României trepte ale progresului și civilizației socialiste.în istoria patriei noastre, ziua de 23 August 1944, așa cum a arătat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „a deschis calea împlinirii idealurilor și năzuințelor de dreptate și libertate ale poporului român, a cuceririi depline a independenței și suveranității naționale, a afirmării României ca națiune liberă și demnă in lumii". Atunci, _ _____s-a încheiat 'un capitol al istoriei patriei noastre și a început altul, cu totul nou, care a inaugurat o etapă nouă.Milioanele de oameni ai muncii, muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, care în ziua de 23 August 1983 au fost prezenți în marile coloane sărbătorești, în Capitală și in toate județele țării, aveau limpede întipărit în conștiințe acest adevăr al istoriei. Și nu au sărbătorit numai o zi, ci o epocă, au sărbătorit toți cei 39 de ani ce au trecut de atunci. Pentru că ziua de 23 August 1944 a marcat numai începutul renașterii țării. Au urmat, însă, alte nenumărate zile și alte nenumărate nopți de luptă și de muncă, de jertfe, ,de sacrificii, de neodihnă ce s-au' inscris intr-un . uriaș proces revoluționar al cărui scop s-a dovedit a fi construirea, prin oameni, a unei societăți pentru oameni, pentru întregul nostru popor.

ternică a gradului de civilizație socialistă, depășirea de către România, în multe privințe, a caracteristicilor' unei țări in curs de dezvoltare și intrarea sa pe făgașul progresului multilateral. Iar la temelia acestor creații mărețe și demne se află clarviziunea programelor elaborate de partid, hotă- rirea cu care oamenii muncii au transpus și transpun în fapt obiectivele stabilite de partid, indicațiile secretarului general al partidului.Coloanele lui august 1983 au dat o vibrantă expresie angajamentu-

coloane, împreună cu milioanele de oameni ai muncii care au crescut, care s-au format în acești 39 de ani ai libertății patriei, și participanți la marele act istoric de la 23 August 1944. Pentru ei, grandioasa demonstrație a oamenilor muncii a fost și un prilej de aducere aminte; Ziua cea mare de acum 39 de ani punea capăt nopții lungi a fascismului, a exploatării, a umilinței și a nedreptăților. Atunci, în acea zi istorică, după transmiterea, la radio, a primelor comunicate către țară, in explozia generală de bucurie s-a

riadul națiunilorîn. august 1944,
Sărbătorirea zilei de 23 August în întreaga 
țară, puternică mărturie a unității poporuiui 
în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
hotărîrii de a înfăptui exemplar programele 

stabilite de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R.

lui revoluționar al tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, al întregului nostru popor de a munci și mai bine, de a acționa stăruitor pentru a asigura o nouă calitate a muncii -și a vieții, o productivitate mai înaltă, o eficiență sporită, pentru ca ordinea și disciplina să fie statornicite in întreaga noastră activitate, așa cum a cerut recent, în consfătuirea de lucru de la Mangalia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Coloanele lui august 1983 au relevat, încă o dată, în acest cadru sărbătoresc, unitatea de monolit a întregului nostru popor în jurul

făcut auzit cuvîntul „PACE". Se inserase. Oamenii ihsă au dat jos camuflajele, au deschis ferestrele, au aprins luminile, cei care aveau aparate de radio, le-au . scos în curți, într-un entuziasm fără mai'gini. Dar nu era încă pace, nu putea fi încă pace. Una dintre sarcinile pe care și le-au asumat, atunci, comuniștii a fost aceea de a convinge poporul că nu a sosit încă ziua păcii, că lupta continuă. Și a continuat pe cîmpu- rile de bătălie ale celui doilea război mondial, sub „Totul pentru front, totul- victorie", pină la înf-ringerea de-de-al lozinca pentruColoanele muncii. coloanele, jaaștidului, al secretarului., său . finițivă a hitlerismului. A conți-' -----zr ---- _.-l.- —„i- - l , tos—CS nuat in țară, împotriva fostelorclase ’stăpînitoare ce se încâpăfi- nau să nu părăsească scena istoriei, împotriva rîndu.ielilor, a prejudecăților și a mentalităților statornicite de către acestea, pînă la victoria deplină a socialismului. Continuă și azi, împotriva a tot ceea ce este vechi și nu mai corespunde actualei etape, pentru promovarea noului în munca și in viata noastră. Pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea noastre spre comunism, intrarea României, la capătul aces-

sărbătorești, în care s-au revărsat gîndurile țării, idealurile țării, voința de a îndeplini exemplar obiectivele trasate de partid, și-au înscris pe frontispiciu faptele. „Cartea lor de vizită" o constituie realizările libertății tuiri din care țara 1965, de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, și pină in prezent : dezvoltarea fără precedent a forțelor de producție și repartizarea lor echilibrată pe întregul teritoriu al patriei, ridicarea pu-

din cei 39 de ani ai patriei, marile înfăp- cei peste 18 ani pe noastră i-a parcurs din

general, ' t o v a r ă ș u î ■ Nicolae Ceaușescu, unitate ce încorporează abnegația patriotică, revoluționară a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, eroismul lor, hotărîrea lor de a face totul pentru ca patria noastră să înainteze cutezătoare spre comunism.A răzbătut, totodată, din coloanele sărbătorești ale 1983 voința de pace nostru, care muncește ment comunist pentru o (ară nouă și vrea să se bucure de opera sa măreață.Erau, desigur, prezenți în aceste
lui august a poporului cu devota- a-și clădi patriei pentru

tui cincinal, în rinduL țărilor cu dezvoltare economică medie.Au trecut 39 de ani de la declanșarea, în august 1944, a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Pentru-istoria unui popor, această perioadă este relativ scurtă. Dar cit de bogat este bilanțul acestor 39 de ani ! România a parcurs mai multe etape istorice, s-au înfăptuit industrializarea țării, transformarea socialistă a agriculturii, dezvoltarea învățămintului, științei și culturii, au crescut considerabil calitatea vieții, nivelul de trai al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Au trecut peste 18 ani de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, perioada cea mai rodnică din întreaga existență a României, în acești ani, datorită spiritului înnoitor pe care tovatășul Nicolae Ceaușescu l-a imprimat în întreaga viață economico-socială a țării, datorită spiritului său vizionar și gindirii sale novatoare, poporul nostru a înțeles cit de mult stă in puterea lui ; a înțeles că numai prin propriile sale forțe, valorifi- cind la maximum resursele interne, poate asigura progresul continuu al patriei. Și a muncit cu abnegație patriotică, revoluționară, cu elan • creator pentru ca, an de an, țara să fie mai bogată, mai puternică.Tot ce s-a înfăptuit pină acum, în anii care au, trecut de la 23 August 1944, in perioada de rodnice realizări inaugurată in 1965, îi dă poporului nostru dreptul să privească, în același timp, cu încredere spre ziua de mîine.- Ca și convingerea că gindind, trăind și muncind în spirit revoluționar vom făuri acel viitor de aur. al țării — așa cum l-au visat înaintașii, așa cum il reliefează istorica și esențiala concluzie de dimensiuni naționale a sărbătoririi celei de-a 39-a aniversări. a măreței zile de August 23. Acestea au . fost sentimentele, acestea" au fost convingerile cu care, pe întreg cuprinsul patriei, oamenii muncii au sărbătorit ziua de 23 August. Acestea au fost gindurile cu care au trecut prin marea Piață a Aviatorilor, zecile de mii de bucu- reșteni, exprimindu-și cu entuziasm sentimentele de devotament față de partid, unitatea de neclintit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Adrian VASILESCU

Glasul patriei, 
glasul prieteniei
însemnări de Vasile REBREANU

LA COMBINATUL DE UTILAJ GREU DIN IAȘI 
A mtraî în funcțiune un nou cuptor electric zilei de lucru din seotei

„Considerăm că este necesar să se facă totul 
pentru a se opri amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune în acest an. Este necesar ca toate 
popoarele, toți oamenii politici, toți cei cărora le sînt 
scumpe viața și libertatea să-și ridice glasul, să-și 
unească eforturile pentru a impune oprirea ampla
sării noilor rachete și trecerea la retragerea și dis
trugerea celor existente"

NICOLAE CEAUȘESCUIn aceste zile de august, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au adus în fața conștiinței întregii lumi o nouă și strălucită dovadă a înaltei răspunderi față de soarta păcii, față de destinele înseși ale civilizației umane. Dind expresie profundei îngrijorări a poporului român față de proiectele de amplasare a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, secretarul general al partidului nostru, președintele republicii, a prezentat în mesajele adresate Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., tovarășului Iuri Andropov, precum și președintelui S.U.A., Ronald Reagan, un șir de propuneri de cea mai mare ’ însemnătate, menite să ducă la frinarea escaladării înarmărilor nucleare pe continentul european, să deschidă calea trecerii la măsuri de dezarmare nucleară, să contribuie la creșterea încrederii și securității în zona noastră geografică și în intreaga lume, la asigurarea păcii pe planeta noastră.Acest nou și deosebit de important demers, aceste noi propuneri ale României socialiste decurg din întreaga politică externă a tării noastre, promovată cu înaltă principialitate și consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în repetate riaduri, conducătorul României socialiste; a arătat că, în actualele împrejurări internaționale, problema fundamentală, imperativul de maximă urgență pentru toate statele și popoarele il constituie oprirea cursei tot mai frenetice a înarmărilor, trecerea la dezarmare, și in primul rînd la dezarmarea nucleară, apărarea păcii întregii lumi. Nece

sitatea de a se acționa acum cit mai este încă posibil, cit nu a devenit prea tirziu este cu atit mai arzătoare cu cit, pină la sfirșitul acestui an, ar urma să fie instalate în Europa, așa cum se știe, noile rachete nucleare, ceea ce ar crea pe continent și în intreaga lume o situație deosebit de periculoasă, ar face să sporească și mai mult primejdia unui război atomic, amenințând grav existența însăși a tuturor popoarelor.Urmare firească a unei vaste și neobosite activități in slujba idealurilor celor mai scumpe ale omenirii, înscițțindu-se în succesiunea unor acțiuni neîntrerupte, de larg ecou internațional, noua inițiativă a președintelui României, militant ferm pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la existență, vine să pună, o dată mai mult,'în evidență nestrămutata voință zde pace a poporului român. Să ne amintim de marile demonstrații și marșuri ale păcii desfășurate, la chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe întregul cuprins al patriei ; să ne amintim de multiplele demersuri internaționale ale președintelui României, inclusiv mesajele trimise în iarna anului 1981 conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. ; să ne amintim de cele 18 milioane de semnături pe Apelul adresat sesiunii speciale a O.N.U.; să ne amintim tot ceea ce a făcut și face poporul nostru în numele supremei cauze a păcii, în numele acestei cauze, poporul român, asemenea tuturor popoarelor lumii, așteaptă ca statele și guvernele, oamenii

politici și, în primul rînd, conducătorii puterilor care dețin armament atomic, să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a se opri amplasarea noilor rachete și a se trece la retragerea și distrugerea celor existente. Niciodată oamenii politici, șefii de state și guverne, popoarele insele nu s-au aflat atit de direct și de limpede in fața unei responsabilități cu adevărat istorice, aceea de a evita calea spre abisul unui război nuclear devastator.Pe bună dreptate arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta sa cu- vintare la Consfătuirea de lucru de la Mangalia că nu există nici o justificare pentru acceptarea ca un fapt împlinit a instalării noilor rachete nucleare, că statele și guvernele care vor proceda in acest mod își asumă o mare răspundere in fața propriilor popoare, a întregii omeniri. Respingind. orice atitudine de pasivitate, de fatalism, • aceste cuvinte ale secretarului general al partidului, președintele republicii, se. constituie. într-un puternic îndemn la acțiune politică hotărită pentru a se bara, cit mai este timp, cursa atit de primejdioasă spre o catastrofă nucleară. Se poate spune, în acest sens, că .recentele mesaje adresate de președintele Nicolae Ceaușescu reprezintă o nouă și! strălucită mărturie a unității între vorbă și faptă, ca una din caracteristicile de bază ale întregii activități prodigioase pe care o desfă-
Romultts CĂPLESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Țara, în aceste zile de august,, miroase a grîu, a mere și a soare.Țara miroase a pă- mint. Acel pămint din care crește piinea, din care cresc cetățile de piatră și de foc. Acel pămint pe care, iu- bindu-l mai mult decît propria-le viață, in el au intrat ca să-și trăiască eternitatea și Mircea, și Ștefan, și Mihai, și Iancu.Tara, în aceste zile de . august, sub cerul înalt, e viguroasă și tinără. Cei ce sosesc de la mari depărtări, vrăjiți de chipul ei de basm, de fabuloasa-i tinerețe, nu-și pot imagina vîrsta ei multimilenară, trecutul ei de vifor, și numai noi, fiii ei, sub surîsul soarelui, ii știm și zbuciumul. și vitejia, și drumul străbătător prin încercările vremii, triumfător către azi, de la acel străbun întemeietor de stat Bu- rebista, prețuit de întreaga antichitate clasică, pînă la momentul de glorie al obținerii, prin voința întregii națiuni și prin jertfe supreme, a Independenței, în urmă cu mai bine de un veac, și pînă la acel ‘August eroic, pe sub curcubeul căruia România a intrat in noua ei virstă, contemporană cu viitorul. O vîrstă de soare și glorii.Dar mai presus de orice, ca țel suprem, conștient, răspicat si unic^ partidul nostru a redat omului demnitate. l-a făcut liber, stăpin nu numai pe soarta sa. ci și ne bogățiile și istoria țârii. L-a împrietenit cu timpul care-i fusese dușman. L-a scos din anonimat și l-a făcut, pe fieca

re, . părtaș la făurirea prezentului și viitorului țării.înzestrat cu virtuțile creației și prieteniei, părinte de ziditori, de ■ poeți și de icari, avind vocația colaborării pașnice cu toate națiunile lumii, poporul român se găsește in cea mai fecundă perioadă a istoriei contemporane sub conducerea’ celui mai iubit fiu al său, intiiul președinte al României socialiste, Nicolae Ceaușescu.M-a impresionat să aflu că intr-o limbă din Orient , România înseamnă prietenie, dar aș putea să spun că nu m-a mirat acest lucru. Era pentru mine ceva firesc ca intr-una din limbile pămintului numele patriei mele să însemne prietenie, pentru că în accepția noastră, a tuturor, România socialistă înseamnă prietenie și pentru că în toate limbile pămintului, in ultimii ani, România a devenit sinonim cu prietenie și demnitate. Stau ca emotjonantă dovadă a acestei afirmații și caldele mesaje de prietenie cu- , prinse în telegramele sosite de peste hotare, cu prilejul marii sărbători naționale a României, pe adresa președintelui țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin vocație poporu- * lui român i-a fost proprie dintotdeauna cultivarea sentimentelor de prietenie, iar prin politica promovată de partid, de secretarul său general, inițiativele de pace, colaborare și prietenie au devenit un punct de referință pentru întreaga lume contemporană.

La Oțelăria electrică situată pe marea platformă industrială a Combinatului de utilaj greu din Iași a fost pus j'n funcțiune. înainte de termenul planificat, un nou cuptor electric. Avind o capacitate de 20 de tone pe șarjă, noul cuptor complet automatizat asigură elaborarea unor oțeluri inalt aliate și vidate.In telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Iași al P.C.R., Se spune între altele :Acționind consecvent pe baza sarcinilor date de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășa secretar general Nicolae Ceaușescu', cu ocazia vi-

rie;1982 în județul nostru. la Combinatul de utilaj greu a fost turnată prima șarjă de oțel aliat superior la unul din cuptoarele cu o capacitate de 20 tone. Ne angajăm, pe baza stadiilor fizice atinse pînă în prezent, să dăm în funcțiune, intr-un termen cit mai scurt, alte capacități de 150 mii tone oțel lichid pe an. Sub semnul înaltului dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire patriotică, colectivele de oameni ai muncii din județul Iași, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, se angajează să acționeze cu energie și elan revoluționar pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin, contribuind astfel la progresul necontenit al României noastre socialiste. Din noul peisaj urbanistic al Capitalei: construcțiile de locuințe din strada Socului

Podul de la Agigea se înscrie ca o realizare de seamă a 
constructorilor noștri

Foto : Sandu CRISTIAN

LA STRÎNGEREA RECOLTEI 
- toți oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii satelor!în aceste zile de sfîrșit de vară .și început de toamnă, oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii satelor sint angajați într-o activitate intensă la cimp, in grădinile de legume și in livezi. Sint zilele cind string roadele acestui an, dar, totodată, pun bazele recoltelor viitoare de cereale păioase și alte culturi care . se insămintează toamna. întrucît prin urgența și volumul lor aceste lucrări se suprapun, este necesar ca pretutindeni organele județene de partid, consiliile populare și organele agricole de specialitate, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole să acționeze cu hotărîre pentru a asigura efectuarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor de sezon.în mod deosebit trebuie grăbită recoltarea culturilor care au a.iuns la maturitate : fasolea boabe, floarea- soarelui, legumele, iar în unele județe — și porumbul din hibrizii timpurii. Care este stadiul acestor lucrări ? Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă în seara zilei de 24 august fasolea boabe a fost strinsă de pe 123 500 hectare, reprezentind 92 la sută din suprafața cultivată. Unitățile agricole din județele Olt, Ialomița, Tulcea, Galați, Vrahcea, Botoșani și din sectorul agricol Ilfov au anunțat încheierea recoltării fasolei și, totodată, livrarea la fondul de stat, pînă în prezent, a unei importante cantități din producția obținută. Această lucrare este pe terminate și în județele Constanța, Tulcea, Vaslui și altele. Culturile de fasole au dat in copt și în multe județe situate în jumătatea de nord a țării, ceea ce impune intensificarea strîngerii acestei culturi în fiecare unitate agricolă.

Tot atît de urgentă este încheierea, pînă la sfirșitul acestei săptămîni, a recoltării florii-soarelui în toate județele «situate în sudul și în vestul țării. Pî.nă in seara zilei de 24 august, floarea-soarelui a fost culeasă de pe 213 337 hectare, reprezentind 45 la
mîni mai devreme decît în alți ani a început recoltarea porumbului din hibrizi timpurii. Este semnalul care anunță, de fapt, apropierea momentului declanșării marii bătălii a strîngerii recoltei de porumb, acțiune ce se va desfășura pe un front

® în această săptămînă să se încheie strin
gerea florii-soareiui în toate unitățile din jude
țele situate în sudul și vestul țării.

• Culesul fasolei trebuie intensificat pentru 
a se evita orice pierderi de boabe prin scutu
rare.

• La recoltarea și livrarea legumelor, pro
gramele zilnice să fie riguros respectate.

® Oriunde porumbul a ajuns la maturitate 
este necesar să se treacă la recoltare, folosin- 
du-se din plin combinele și mijloacele de trans
port.

sută din suprafața cultivată. într-un stadiu avansat se află această lucrare în județele Olt, Ialomița și în sectorul agricol Ilfov. Datele furnizate de ministerul de resort pun însă în evidență și o situație criticabilă : în zona I agricolă, unde floarea-soarelui s-a copt mai devreme în acest an, sint județe — Constanța, Tulcea, Buzău și Timiș — în care recoltarea se desfășoară în ritm nesatisfăcător.în unele județe — Olt, Dolj, Teleorman, Călărași, Tulcea și Mehedinți ■— cu aproximativ două săptă

larg și cu toate forțele din agricultură, de la sate. Pentru ca întreaga recoltă de porumb să fie strînsă la timp și depozitată în cele mai bune condiții, pentru prevenirea oricăror pierderi trebuie luate măsuri care să asigure folosirea mijloacelor mecanice la întreaga capacitate, participarea zi de zi la lucru a oamenilor muncii din unitățile agricole, a tuturor locuitorilor de la sate.Timpul călduros din a doua jumătate a lunii august a favorizat măturarea unor mari cantități de legume, îndeosebi de tomate și ardei. Acum

trebuie intensificată la maximum stringerea întregii recolte, fiind știut că pentru orice pierdere nu sint admise nici un fel de justificări. De aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria de a mobiliza la recoltarea legumelor un număr mare de cooperatori, pe ceilalți locuitori ai satelor, inclusiv pe elevii aflați in vacanță, asi- gurîndu-se astfel aprovizionarea în mod ritmic a piețelor și a fabricilor de conserve. în ordinea priorităților, cea mai mare atenție trebuie acordată strîngerii tomatelor care, dacă nu sînt adunate la timp, se deprecia- ză. Dar nu numai tomatele, ci și alte sortimente de. legume trebuie, recoltate fără înțîrziere și livrate potrivit graficelor întocmite. Direcția generală economică a horticulturii a întocmit, pentru luna în curs, un program privind recoltarea eșalonată și livrarea legumelor. Or, ritmul zilnic realizat pină acum în unele județe este cu mult sub posibilitățile reale. Dacă județele Arad, Bihor, Constanta, Ialomița, Teleorman și sectorul agricol Ilfov au livrat la fondul de stat cantități de legume apropiate de cele prevăzute în program. în județele Argeș, Bacău, Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova și Vîlcea livrările sint cu mult sub prevederi.Pentru încheierea grabnică a recoltării culturilor de toamnă este imperios necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele agricole să acționeze energic, să mobilizeze forțele din agricultură, pe toți locuitorii satelor la muncă fără răgaz, de dimineața și pînă seara, pentru a strânge cu grijă și spirit gospodăresc roadele acestui an.
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FORȚELE SATELOR-PUTERNIC ANGAJATE 
LA STRÎNGEREA RECOLTEI!
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Troleibuz

I la Sibiu
I
I
I
I
I
I
I

Sibienii susțin că primul auto
buz electric din țara noastră a 
funcționat in orașul lor, prin a- 
nul 1904 ; dar numai vreo lună 
și jumătate, pentru că „omnibu- 
zul“ de atunci a intrat într-o 
clădire de lingă gară, și gata. 
Anii au trecut și iată că în aces
te zile a fost inaugurată — cu 4 
luni mai devreme decit preve
dea planul — prima linie de 
troleibuze din Sibiu : de la gară, 
prin Piața Unirii, pînă la Pădu
rea Dumbrava și în noul cartier 
„Hipodrom", cale de circa 10 km. 
Cele 18 vehicule (articulate) 
puse în circulație au o capaci
tate totală de 2 500 călători pe 
oră și sens. Cale liberă și viață 
lungă troleibuzelor din Sibiu !

I Iscusință
J»

I
I
I
I
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In urmă cu aproape o jumăta
te de veac, Marin Burleasca din 
comuna Dobrotești-Teleorman 
pilota, pe o pajiște din apropie
rea localității, un avion de con
cepție proprie, acționarea fă- 
cindu-se prin intermediul unor 
pedale la care se adăuga un sis
tem de transmisie. Avionul a o- 
colit de citeva ori „pista", cu 
forțele proprii, dar nu s-a des
prins de sol. Insuccesul nu l-a 
dezarmat pe inventivul țăran și, 
de-a lungul anilor, a născocit o 
sumedenie de instalații folosi
toare pentru propria gospodărie. 
Intre acestea, una eoliană, cu a- 
jutorul căreia acționează un di
nam. ce furnizează energie elec
trică pentru 6 becuri. Apoi a 
realizat un panou solar, cu aju
torul căruia cel puțin o jumăta
te de an are apă caldă menaje
ră în gospodărie. Ba, mai mult, 
cu un registru de calorifer mon
tat în focarul sobei încălzește 
apă și pe țimpul iernii. Acum, 
la 64 de ani, născocitorul din 
Dobrotești are în gind noi pro
iecte. Succes, nea Marine !

! Caz rar I
I

I
I
I

Ila Sascut
Caz rar, petrecut la ferma 

zootehnică a I.A.S. Sascut, ju
dețul. Bacău. O vacă din rasa 
Holstein a-dat naștere, deodată,,, 
la trei viței, ..și :,0<v.ițică.. După ' . 
aproape o lună, toți patru arată 
bine, dolofani, zburdă cit îi ziua 
de mare în țărculețul special . 
amenajat pentru ei de îngriji
torul Ion Rusu. Pentru „minu
nea" săvîrșită, oamenii din fer
mă au numit-o „Samanta".
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Premiu I
I internațional
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Profesorul universitar dr. Va

leria Cotea, de la Institutul a- 
gronomic din Iași, a primit re
cent premiul Oficiului interna
țional al viei și vinului pentru 
lucrarea „Oenologie" redactată 
împreună cu conf. univ. dr. Ni- 
colae Pomoliaci, de la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din București, și șeful de lucrări 
dr. Marin Gheorghiță, de la Uni
versitatea din Craiova. Lucra
rea a fost selectată împreună cu 
alte trei ale unor specialiști din 
Italia, Franța și S.U.A. dintre 
multe altele trimise din diferite 
state ale lumii. Juriul a propus 
pentru premiere lucrarea româ
nească, menționînd că „abordea
ză toate problemele privind ela
borarea vinurilor: construcții 
viticole și material necesar vini- 
ficației, compoziția vinului, evo
luția, bolile și defectele, stabili
zarea, îmbutelierea și tehnologia 
producerii vinurilor speciale".

I
I
I
I
I
I
I
I

I Gesturi firești
I
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Medicul Alexandru Ștefan din 
Alexandria, aflat in concediu 
pe Litoral, a uitat într-una din 
zile pe o bancă din Olimp o 
geantă cu buletinul de identitate 
al lui și cu cel al soției, cu per
misul1, de conducere auto, alte 
acte și o importantă sumă de 
bani. Datorită profesoarei Lucia 
Goia de la Liceul „Horea, Cloș
ca și Crișan" din municipiul 
Alba lulia — care a găsit și pre
dat geanta miliției — a intrat 
in posesia tuturor lucrurilor 
pierdute, pînă la ultimul... bănuț. 
De unde rugămintea păgubașu
lui de a-i adresa pe această cale 
mulțumirile lui și ale familiei. 
Gesturi firești — și al profesoa
rei, și a doctorului.
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Sâ fină minte...

I
I
I
I
I

I
Toată lumea știe ce fel de oa

meni sînt cei care nu admit să 
le treacă nimeni prin fată. Po
sesorului autoturismului cu nu
mărul de înmatriculare 2-MM- 
2986 nu-i place să-i treacă prin 
față nici măcar trenul. Forțînd 
bariera, a traversat cu mașina 
peste pasajul la nivel cind tre
nul se tifla la numai 500 de me
tri. Putea fi ultima lui trecere. 
Indisciplinatul de la volan 
trebui să țină minte ce putea 
i se intimple.

ar 
să

I
I

Rubrica realizată de
Gheorghe MITROI
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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In județul Teleorman, recoltarea culturilor de toamnă este în plină 
desfășurare. Pînă in seara zilei de 25 august, fasolea pentru boabe a 
fost strinsă de pe 96 la sută din suprafața cultivată, floarea-soarelui — 
de pe 45 la sută. Totodată, porumbul a fost cules de pe primele 710 
hectare.
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Recoltarea selectivă 
a lanurilor coapte 

neuniform„în organizarea întregii activități — ne spune tovarășul Marin Nisi- pașu, secretar al comitetului județean de partid — s-a ținut seama de faptul că între lucrări există o strîn- să interdependență. De strîngerea cu prioritate a producției de pe terenurile destinate cerealelor păioase, ca să dau un singur exemplu, depinde executarea la timp a pregătirii solului și a însămînțărilor de toamnă, în funcție de aceasta s-a organizat activitatea în fiecare unitate agricolă, stabilindu-se sarcinile concrete ce revin fiecărei formații de lucru. Obiectivul central al muncii politice și organizatorice desfășurate de organizațiile de partid de la șate ii constituie acum mobilizarea puternică a tuturor forțelor pentru intensificarea recoltării culturilor de toamnă. întrucît lanurile cu floarea- soarelui nu s-au copt uniform, pentru a încheia în această săptămină recoltarea acestei culturi s-au luat măsuri ca în fiecare unitate agricolă, unde este cazul, să se organizeze recoltarea selectivă a lanurilor, pentru a nu se irosi timpul și a nu se pierde nimic din recoltă pînă ce toate plantele, ajung la maturitate".într-adevăr, în acest mod se procedează, cu bune rezultate, în multe unități agricole. Se intîlnesc două situații distincte. în lanurile unde pilcurile cu plante verzi sint mici, capitulele necoapte sint culese manual și puse la uscat. în felul acesta, recoltarea mecanică se poate face cu productivitate ridicată. Se lucrează în acest mod în cooperativele agricole Siliștea de Purani, Bujoreni, Drăgănești de Vlașca și „Teleormanul" din 'comuna Mîrzănești. în alte cooperative agricole însă, cum sînt cele din Blejești, Baciu, Siliștea de Videle și Gratia, lanurile de floarea- soarelui au un mare număr de plante verzi. în acest caz, s-a trecut la strîngerea manuală a spapitulelor coapte, care sînt treierate staționar, recoltarea unui lan făcîndu-se astfel în două-trei etape, pe măsură ce plantele ajung la maturitate.în aceeași ordine de idei, în toate unitățile agricole s-a făcut identificarea lanurilor de porumb care au ajuns la maturitate, stabilindu-se primele cinci mii de hectare cu porumb copt, unde recoltarea a și în

I
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Un tînâr colectiv muncitoresc 
la început de drumIntre obiectivele industriei reciclării materialelor prevăzute a fi realizate în acest cincinal, o deosebită importanță are întreprinderea de textile nețesute din Rîmnicu Vîlcea. Construită la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, noua unitate economică vîlceană are menirea de a transforma în produse utile materialele textile colectate, precum și de- șeurile tehnologice textile de la fabricile din industria ușoară.Este o investiție de a cărei înfăptuire redacția noastră s-a ocupat pas* * cu pas, de la primul țăruș bătut pe șantier, informînd periodic cititorii despre mersul lucrărilor de construcții și montaj. Și nu o dată au fost criticate anumite rămîneri în urmă, scăderi de ritm atît în activitatea de construcție propriu-zisă, cît și în asigurarea utilajelor tehnologice. Avem acum bucuria de a anunța că, recent, întreprinderea de textile nețesuțe din Rîmnicu Vîlcea a intrat în funcțiune.

© Pe malul sting al Dunării albastre : 
PATRIA (11 86 25) — 15,45 ; 18; 20,15.
© Secretul cifriilui : BUCUREȘTI 
(15 01 54) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• ..Am fost șaisprezece : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
0 Probleme personale : VICTORIA 
(16 28 79) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Mama — 9; 11; 13; 15; Cine iubește 
și lasă — 17; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Columna î TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12; 16; 19.
• întîlnirea : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Conspirația : FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Departe de Tipperary : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Haiducii : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Haiducii lui Șaptecai î GRI VITA 
(17 08 53) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Melodii la Costinești : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 B.D. la munte și Ia mare î FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la grădină — 
20,45,' MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Trompetistul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
0 Pe aici nu se trece : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18,45.

— Cu numai două luni în urmă, mulți specialiști își manifestau scepticismul în legătură cu posibilitatea montării și rodării într-un timp scurt a unui volum atît de mare de utilaje — ne relatează ing. Gheorghe. Po
pescu, directorul întreprinderii. Dar întreaga conducere a Centralei' industriei linii s-a aflat alături de noi, împreună am stabilit un program foarte strict, detaliat de montaj, probe mecanice și tehnologice, în schimburi de cîte -12 ore. Ne-au ajutat efectiv muncitori și specialiști de la „Netex" Bistrița și „Argeșeana" Pitești, din toate întreprinderile centralei. Și astfel am reușit ca august 1983 să însemne prima lună de producție pentru întreprinderea noastră.Trecem prin secții. Poate doar mirosul și culoarea proaspete ale zugrăvelilor de pe pereți și vopselelor de pe utilaje trădează că producția a început abia de curînd. Toate utilajele sint montate, verificare, în măsură să producă din plin. Reținem că 80 la sută din utilaje și in
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ceput. întrucît există o mare diferențiere în ce privește stadiul coacerii porumbului, s-a hotărît ca această inventariere să se facă din trei în trei zile, pentru a se putea începe imediat recoltarea pe toate suprafețele unde culturile ajung la maturitate.
Cînd e vorba 

de strîngerea producției, 
nimeni nu poate sta 

deoparteImaginea pe care o oferă cîmpia teleormăneană în aceste zile este 
Muncă stăruitoare pe ogoarele 

Teleormanului

aceea a unei mari concentrări de forțe umane și mecanice la strîngerea recoltelor de toamnă. Pe un traseu de la Alexandria și pînă la Dunăre, în grădinile de legume, în vii, în lanurilă de floarea-soarelui, porumb și fasole pot fi văzuți la cules, în afară de mecanizatori, mii de oameni. La C.A.P. Crîngu, tovarășul Rece Paraschiv, președintele cooperativei, ne prezintă lucrările de pe ordinea de zi și forțele concentrate la executarea lor. „Sîntem în plină campanie de recoltare — ne spune interlocutorul. Iată de ce pot spune că în comună a fost decretată o stare generală de mobilizare la recoltare a tuturor forțelor umane disponibile. Cooperatorii, elevii și ceilalți locuitori ai comunei, inclusiv lucrătorii cooperației de consum, și cei de la consiliul popular participă la cules, fiecare avind stabilite sarcini și răspunderi precise".Prezența la lucru în cîmp a fiecărui om, ordinea și disciplina sînt acum esențiale pentru a se strînge și depozita recolta la timp și fără pierderi. Sub acest aspect este de remarcat că la C.A.P. Crîngu, ca dealtfel în multe alte unități agricole. formațiile de cooperatori manifestă o intransigență fermă față de cei ce mai „ocolesc" cimpul. Ion Mazilu, șef de echipă, a propus conducerii cooperativei sancționarea unor cooperatori, cum sint cei din echipa 

stalații sînt de fabricație românească, în cea mai mare parte realizate pentru prima dată' în țară.— Cum funcționează utilajele fabricate la noi ?— După cum vedeți, s-au integrat organic în fluxul tehnologic, ne spune directorul întreprinderii. Cu ajutorul producătorilor de utilaje și al mecanicilor din întreprinderile „surori", unele mici nepotriviri au fost remediate rapid, pe loc, iar acum producția decurge normal.
La întreprinderea de textile 
nețesute din Rîmnicu Vîlcea, 
recent intrată in funcțiune

— Pe ici și colo am mai zărit constructori. Cu ce lucrări au rămas datori7?— în general se poate spune că și constructorii au făcut treabă bună. Mai sint de executat unele mici remedieri și completări atît la lucrările de construcții, cit și la montajul instalațiilor aferente uzinelor de condiționare; de asemenea, trebuie terminate lucrările la castelul de apă și la racordul definitiv la centrala termică.— Aveți asigurate deci condiții de producție pentru a lucra din plin ?— Am angajat o bună parte din personalul muncitor necesar, pe care l-am pregătit din timp sau se află în curs de calificare. Avem și materie primă. Deșeurile tehnologice sortate de la fabricile textile și de confecții nu ridică probleme. Dificultăți întîmpinăm însă cu materialele colectate prin întreprinderile specializate, care nu se încadrează
0 Viraj periculos : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
0 In ultimul moment ; SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Educația sentimentală a Dașei : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
0 în umbra legii : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19.30.
0 Vraciul : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 16; 19.
0 Fata care vinde flori : FLACARA 
(20 30 40) — 15; 17,15; 19,30.
0 Madona păgînă î DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30'; 19,30.
0 întoarcerea acasă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, Ia grădină — 20,45.
0 La est de Java ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Bunul meu vecin Sam : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14.15; 17; 19.45. 
0 Omul păianjen se întoarce : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20,30.
0 Camionul de cursă lungă : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, la grădină
— 20,4'5, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
9 Cascadorul Hooper : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15,30-, 17,45; 20.
0 Dublu delict î AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 

condusă de Alexandru Anghel, care nu respectă programul ,de muncă. Este un exemplu, din multe altele, care dovedește că in rindul cooperatorilor s-a format o opinie de masă combativă, fermă împotriva oricărei tendințe de sustragere de la obligațiile ce revin fiecăruia acum, cind este vorba de stringerea recoltei.Important este că în multe unități agricole există o preocupare susținută pentru recoltarea manuală a unor cantități tot mai mari de produse. La indicația comitetului județean de partid, s-au luat măsuri și s-a asigurat ca fasolea pentru boabe să fie strînsă. manual de pe întreaga suprafață cultivată. „Procedînd în acest fel — ne spunea tovarășul Ioniță Tăranu, inginerul-șef al I.A.S. Piatra — au fost eliminate orice pierderi de recoltă provocate prin

scuturare sau prin spargerea boabelor. Producția este bună, de 1600 kg fasole la hectar, și de aceea' am acționat cu răspundere pentru ca nici un bob să nu se irosească".
Mijloacele mecanice — 
folosite la capacitatea 

maximă !— în acest an, mijloacele mecanice ce vor fi folosite la recoltarea culturilor de toamnă au fost pregătite în condiții mult mai bune — ne spunea tovarășul Constantin Vatau, directorul trustului județean S.M.A. Ca dovadă, deși recoltarea a început mai devreme decît anul trecut, toate utilajele sint gata de lucru.Problema care se pune cu acuitate este aceea a organizării temeinice a activității în cîmp, spre a se asigura folosirea mijloacelor mecanice la capacitate maximă. Am urmărit în u- nitățile agricole din consiliul agroindustrial Furculești cum se acționează pentru realizarea acestui deziderat. Aici, recoltarea florii-soarelui este în plină desfășurare, la această lucrare fiind folosite 30 de combine. De asemenea, la C.A.P. Furculești a început recoltarea porumbului cu șase combine. Reținem că la floarea-soarelui, chiar a doua zi după începerea recoltării, a fost realizat ritmul de lucru stabilit. Cum ?

în condițiile prevăzute în standarde pentru a fi utile fabricației noastre, în urma analizei efectuate împreună cu reprezentanții Centralei de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, s-a stabilit ca furnizorul să ia toate măsurile pentru remedierea deficientelor constatate, urmînd ca pe viitor să aibă un delegat permanent la întreprinderea noastră pentru a asista la recepția materialelor.— într-adevăr, este bine ca neînțelegerile pe această' temă să fie soluționate de la bun început, întrucît întreprinderea de textile nețesute din Rîmnicu Vilcea a fost special creată pentru a valorifica în principal materialele textile rezultate din colectări. Cum stați cu desfacerea produselor pe care le fabricați ?— în prezent ) producem vată de tapițerie, în diferite sortimente, precum și mochete. Pregătim și alte produse utile unor ramuri ale economiei cu care ne vom diversifica fabricația. Activitatea de contractare atît pentru acest semestru, cît și pentru anul viitor se află — cu sprijinul centralei noastre — într-un stadiu avansat.Din discuție am reținut însă că mai sînt de rezolvat două probleme. Prima : principalii beneficiari ai va- tei de tapițerie — unități din cadrul Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții — să accepte să-și adapteze tehnologiile pentru a utiliza acest produs care se fabrică tocmai pentru a înlocui poliuretanul — material plastic ener- gointensiv. Cea de-a doua : în vederea intensificării producției de mochetă, Combinatul chimic din Rîșnov trebuie să livreze cantitățile necesare de liant — romacril — pentru impregnarea acestui produs.Așadar, întreprinderea de textile nețesute din Rimnicu Vîlcea produce. Lâ acest început de drum urăm tinărului colectiv „Spor la muncă !“.
Comeliu CARLAN 
Ion STANCIU

20, la grădină — 20,45, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Amnezia î POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.
0 Adio, dar rămîn cu tine : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
0 Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20.30.
0 Sindromul • GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 20,30.
0 Sfinx : GRADINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20,45.
0 Sub patru steaguri : PARC HOTEL 
(.17 08 58) — 20,45.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Romulus cel Mare — 19,30;
(sala Atelier) : Idolul și Ion Anapoda
— 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureariu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19.
0 Teatrul Mic (rotonda scriitorilor din 
Cișmigiu, 14 70 81) : „Patrie, pămînt 
străbun**  (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
0 Teatrul de comedie (16 64 60, la sala 
Majestic) : Există nervi — 19,3p.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase**  
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30.; (grădina Batiștei) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30. 

„Secretul' îl constituie cunoașterea exactă a stării de vegetație a lanurilor — ne-a spus tovarășul Ion Manea, directorul S.M.A. Furculești.' în unitățile unde floarea-soarelui s-a copt pe întreaga suprafață, au fost concentrate combinele și de la cooperativele vecine, unde nu se poate lucra cu toate forțele. Bineînțeles, au fost asigurate și mijloacele de transport necesare. Am fi putut chiar depăși viteza de lucru planificată, dar mai avem staționări generate de alte cauze"...în cîmp, la C.A.P. Crîngu am văzut despre ce este vorba. Aici găsim trei combine „trase pe dreapta". „Sînt în perfectă stare de funcționare — ne spune directorul S.M.A. Furculești. Dar nu mai au combustibil. Peste două-trei ore alte cinci combine vor fi în aceeași situație". Ne referim la această problemă — „golurile" ce apar în aprovizionarea cu carburanți — întrucît nu este un caz izolat, în această situație aflîn- du-se și alte secții de mecanizare. Este o stare de lucruri ce cauzează staționarea timp îndelungat a multora din mijloacele de recoltare atît de necesare în această perioadă. Iată de ce. așa cum s-a hotărît, organele centrale de resort au datoria să asigure cantitățile de combustibil necesare, strict corelate cu consumurile normate și cu volumul lucrărilor ce sînt de executat în această perioadă aglomerată a muncilor agricole.
Probleme ce trebuie 

să fie grabnic soluționateDin discuțiile avute cu mai mulți specialiști și cadre de conducere din agricultura județului Teleorman au rezultat și unele probleme ce trebuie să-și găsească o soluționare grabnică pentru a se asigura bunul mers al lucrărilor. Le supunem, pe scurt, a- tenției forurilor în drept :• Asigurarea a cite 400 de curele din tipurile 3 000 și 3100 pentru combine, de care depinde strîngerea capitulelor de floarea-soarelui, care constituie un furaj prețios pentru hrana animalelor.• Livrarea de urgență de către întreprinderea „Semănătoarea" a celor 180 de combine noi pentru recoltarea porumbului, utilaje ce au fost Cuprinse în calculul vitezei zilnice ce trebuie realizată la recoltarea acestei culturi.• Suplimentarea cotelor de energie electrică, pentru a se putea e- fectua irigarea culturilor duble, lucrarea fiind obligatorie în condițiile linsei ploilor din ultima perioadă.
Aurel PAPADIUC 
Stan ȘTEFAN

Cronica zileiO delegație a Partidului Național Democrat ăiti Maroc, condusă' de ‘secretarul general al partidului. Mohamed Arsalane el Jadidi, ministru al muncii, ne vizitează țara la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.în cursul zilei de joi, oaspeții au avut convorbiri la Consiliul Național al F.D.U.S. cu tovarășa Tamara Dobrin, președinte executiv, și alți membri ai Biroului Consiliului Național. Cu acest prilej a fost efectuat un schimb de -informații cu privire la activitățile și preocupările acțuale ale F.D.U.S. pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru și la activitatea Partidului Național Democrat din Maroc. A fost exprimată, totodată, dorința de a dezvolta raporturile de conlucrare dintre F.D.U.S. și Partidul Național Democrat din Maroc, de a extinde și adinei relațiile dintre cele două țări și popoare.Tovarășul Maxim Berghianu, ministrul muncii, s-a întilnit în aceeași zi cu Mohamed Arsalane el Jadidi, cu care a discutat unele aspecte ale relațiilor bilaterale dintre cele două țări.De asemenea, delegația a avut o întrevedere cu tovarășul Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme ale cooperării dintre România și Maroc, precum și unele probleme internaționale de interes comun.Biroul Consiliului Național al F.D.U.S. a oferit un dejun în cinstea delegației Partidului Național Democrat din Maroc.A participat Mohamed Taoufik Kabbaj. ambasadorul Regatului Maroc la București.
Circulația rutieră 

in duminicile următoareDeținătorii de autoturisme proprietate personală sînt informați că in duminicile următoare pot circula după cum urmează :— 28 august, 11 și 25 septembrie : autoturismele cu număr de înmatriculare fără soț ;— 4 și 18 septembrie, autoturismele avind numărul de înmatriculare cu soț.Fiind o lună cu multe zile însorite, calde, septembrie prezintă, de regulă, toate caracteristicile circulației rutiere din sezonul estival. Este și motivul pentru care se cere conducătorilor auto precauție în dozarea vitezei, evitarea depășirilor imprudente și inutile — cînd se circulă în coloană și se devansează autovehiculele care rulează în limita vitezei coloanei — renunțarea la deplasările pe timp de noapte și multă prudență în cazul schimbării condițiilor meteorologice, suprafața umedă a carosabilului favorizind deraparea autovehiculelor în caz de exces de viteză, îndeosebi în curbe, pante, pe pavaj de piatră ori la atingerea acostamentelor ude.
vremea
Timpul probabil pentru iritervalul 26 

a'ugust, ora 21 — 29 august, ora 21. în 
țară : Vremea se va răci ușor, mai ales 
în jumătatea de est a țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale 
care vor avea și caracter de averse în
soțite de descărcări electrice în nor
dul și estul țării și izolate în rest, 
yîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată în re
giunile estice și la munte, predominînd 
din sectorul nordic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei, iar maximele între 18 și 28 de gra
de, izolat mai ridicate.

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

LUANDALa cea de-a XVII-a aniversare a declanșării luptei armate a poporului namibian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub ocupația ilegală a regimului rasist al Africii de Sud, în numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, conducerii organizației, tuturor militanților mișcării de eliberare din Namibia, întregului popor namibian prieten un cald salut revoluționar și cele mai bune urări de noi succese în lupta pentru cucerirea cît mai grabnică a independenței naționale.Reamintindu-mi cu plăcere de întîlnirea și convorbirile pe care le-am avut recent la Lusaka, doresc să folosesc și acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă a partidului și statului nostru, a poporului român cu lupta politică, diplomatică și cu arma în mină dusă de poporul namibian, precum și hotărirea fermă de a-1 sprijini și in viitor pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate, independență și progres.
NICOLAE CEAUȘESCU

w . Secretar general
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

ALĂTURI DE CAUZA DREAPTĂ
A POPORULUI NAMIBIAN

Opinia publică progresistă sărbătorește
azi „ZiuaNamibia, teritoriu aflat șub o- cupația ilegală a R.S.A., este de aproape două decenii locul de desfășurare a unei -lupte eroice, cu arma în mină pentru izgonirea ocupanților și dobîndirea independenței. Acțiunile mișcării de eliberare națională conduse ■ de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) sînt urmărite, cu sentimente de caldă simpatie și solidaritate de forțele democratice de pretutindeni, care își ridică în permanență glasul în sprijinul înfăptuirii aspirațiilor legitime ale poporului namibian.' O nouă dovadă in acest sens o constituie faptul că printr-o hotărire a Adunării Generale a O.N.U. din decembrie 1973, ziua de astăzi este marcată ca „ZIUA NAMIBIEI", instituirea ei fiind menită să evoce importantul moment al declanșării luptei armate de eliberare a poporului namibian — 26 august 1966 — și, în același timp, să mobilizeze opinia publică mondială la acțiuni tot mai hotărite pentru accelerarea procesului care trebuie să ducă la proclamarea neîntîrziată a independenței teritoriului cotropit de rasiștii sud- africani.Așa cum se știe, acest proces a înregistrat un moment de cotitură odată cu adoptarea planului O.N.U. din 1978, care prevede organizarea de alegeri generale in Namibia, sub supravegherea O.N.U., ca prim pas spre înfăptuirea dreptului la autodeterminare al populației din teritoriul respectiv. Acest plan a dat naștere unei intense activități diplomatice pentru concretizarea -- măsurilor preconizate. Dar traducerea in viață întirzie. Și aceasta din cauza poziției obstrucționiste a? R.S.A... Atrase de marile -bogății, naturala ale teritoriului, autoritățile de la Pretoria nil numai că au împins la eșec Conferința de la Geneva din ianuarie 1981, organizată pentru punerea în aplicare a planului amintit, dar, mai mult, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și întări controlul asupra Namibiei.în ultimul timp, ele au sporit efectivul forțelor de ocupație, care a ajuns la 100 000 de militari, au intensificat represiunile împotriva reprezentanților mișcării de eliberare și au instalat la Windhoek o administrație marionetă. Ultima lor manevră, condamnată cu toată vigoarea de o- pinia publică mondială, o constituie crearea unui așa-zis „Consiliu de Stat" in Namibia, alcătuit aproape in întregime din elemente aservite rasiștilor sud-africani. cu scopul de a întîrzia aplicarea planului O.N.U. și a înlătura S.W.A.P.O. de la reglementarea problemei na- mibiene. Asemenea practici repro-

Primiri la C. C. al P. C. R.Joi dimineața, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-au întilnit cu tovarășul Leon Auge, membru al Biroului Politic, delegat permanent al secretarului general al Partidului Democrat Gabonez, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită in țara noastră.Oaspetele gabonez a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde felicitări din partea lui Omar Bongo, secretar general al Partidului Democrat Gabonez, președintele Republicii Gaboneze, și a doamnei Josephine Bongo, împreună cu urările de sănătate și fericire personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.Oaspetele a fost rugat să transmită din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu calde mulțumiri pentru mesajul primit și cele mai bune urări de sănătate și fericire președintelui Omar B.ongo și doamnei Josephine Bongo, impreună cu sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român. 'în cadrul convorbirilor a fost exprimată dorința comună a celor două partide de a dezvolta in continuare, pe multiple planuri, cooperarea ro- mâno-gaboneză în spiritul documen
t V

PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună... Probleme 

de matematică pentru ,clasa a 
VIII-a

15,25 Emisiune în limba germană (par
țial color)

17.20 Anunțuri și muzică
17,30 Rezultatele tragerii Loto
17.35 La volan
17,59 1001 de seri
20,00 Telejurnal
26.20 Actualitatea economică
20.35 Cintece pe adresa dv.

Namibiei“babile sînt însă sortite eșecului, deoarece S.W.A.P.O. este sprijinită de' majoritatea zdrobitoare a’ populației locale, iar pe plan internațional se bucură de un larg prestigiu,. Organizația a fost recunoscută in 1965 de fătre O.U.A. și în 1973 de către O.jl.U. ca unic reprezentant legitim al poporului namibian. Combatanții ei dau puternice lovituri forțelor de ocupație sud- africane, pricinuindu-le grele pierderi.în spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu popoarele africane, cu toate popoarele care luptă pentru- afirmarea dreptului lor de a se dezvolta de sine stătător, România socialistă a fost și este alături de poporul namibian, acordindu-i un permanent sprijin politic, diplomatic, moral și material. Țara noastră a fost primul stat care a încheiat un document internațional cu S.W.A.P.O., ceea ce a reprezentat o însemnată contribuție la recunoașterea a- cestei organizații ca unic reprezentant al poporului namibian. România, a fost, de asemenea, inițiatoare sau coautoare la multiple rezoluții ale Națiunilor Unite în favoarea recunoașterii drepturilor legitime ale poporului namibian. O confirmare elocventă a acestei poziții statornice o constituie faptul că țara noastră este membră a conducerii Consiliului O.N.U. pentru Namibia.Aceste manifestări de prietenie și solidaritate și-au găsit forma cea mai înaltă in multiplele întîl- niri, la București sau pe pâmintul Africii, dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma. cea mai recentă avind loc în iulie a.c. cu ocazia vizitei șefului statului român in unele țări africane. în cursul convorbirilor de la Lusaka cu Sam Nujoma, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea militantă a partidului și statului nostru, a poporului român cu cauza dreaptă a poporului namibian, precum și hotărirea fermă de a-1 sprijini și in viitor în lupta ce o desfășoară, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru scuturarea jugului dominației străine, pentru realizarea aspirațiilor sale de libertate, independență, pace și progres social.Aceste sentimente calde de solidaritate sint exprimate și astăzi cu prilejul „Zilei Namibiei", poporul român reafirmîndu-și convingerea că nimic nu va putea împiedica înfăptuirea marelui ideal al poporului namibian, că în curind steagul libertății va flutura și pe întinsul Namibiei.
Nicolae N. LUPU

telor și înțelegerilor convenite la București și Libreville între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ornat Bongo, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Jacques Mombo, ambasadorul Republicii Gaboneze la București.
★Tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R., și Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-au întilnit, joi, 25 august, cu delegația Partidului Baas Arab Socialist din Liban, condusă de Radi Farhat. secretar general adjunct al P.B.A.S. din Liban, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în tara noastră.Cu această ocazie s-a efectuat o informare reciprocă privind activitatea și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și ale Partidului Baas Arab Socialist din Liban și s-a exprimat, totodată, dorința celor două părți de a dezvolta și adinei și in viitor bunele relații dintre ele, în interesul celor două partide și popoare, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, progresului social, cooperării și colaborării internaționale. Au fost abordate, de a- semenea, și unele aspecte ale situației internaționale, îndeosebi ale evoluției situației din Orientul Mijlociu.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

20,55 Cadran mondial
21.20 Film artistic: „Povestea lui Kingi". 

Premferă pe țară. In distribuție : 
Mitchell Marnei, Gina-Marie Allan, 
Moira Welker. Regia : Mike Walker

22,05 Revista literar-artistică TV
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2 1

15.00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean
15,25 Videoteca internațională
15,50 Stadion
16.30 Film artistic : „Tînărul din Istan

bul". Regia : Ații Yilman
20,00 Telejurnal
20.20 Dezbateri culturale
20,40 Generația deceniului IX
20,55 Estivala ’83
22.30 Telejurnal
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Pxeplpnfpi Snip
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaTovarășe președinte.Cu fericita ocazie a aniversării Zilei naționale a României, doresc ca in numele partidului, guvernului și poporului din Zambia și al meu personal să vă adresez sincere felicitări. Zambia este profund inspirată de mărețele realizări pe care România socialistă le-a obținut de la eliberare.Sintem, de asemenea, fericiți să ne bucurăm de excelentele relații cu o tară care a obținut și continuă sâ'obțină succese deosebit de importante pe calea creșterii bunăstării propriului popor și a întăririi păcii internaționale.Adresînd urările noastre de sănătate personală Excelenței Voastre și de prosperitate poporului român, Zambia își reafirmă angajamentul său de a continua întărirea și în viitor a cooperării strînse pe care cele două țări au stabilit-o în avantajul reciproc al celor două popoare.Vă rog să aveți amabilitatea, tovarășe președinte, să primiți asigurarea înaltei mele considerații.

KENNETH D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a revoluției naționale și sociale și a victoriei asupra fascismului din țara dumneavoastră, îmi este plăcut să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului frate român, în numele poporului nostru palestinian, al membrilor Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al meu, cele mai calde și sincere felicitări și urările noastre de progres pentru România.Poporul român prieten a obținut, în perioada care a trecut de la victoria revoluției, mărețe realizări pe calea construcției socialiste, a promovării unei politici ex.terne de pace. Sub conducerea dumneavoastră. România a dobîndit un prestigiu remarcabil și un loc de seamă printre țările lumii și a adoptat poziții de angajare față de dreptate, progres și lupta popoarelor lumii pentru independența, suveranitatea și libertatea lor.îmi face plăcere să exprim și cu această ocazie înalta apreciere a poporului nostru pentru poziția consecventă și principială a României socialiste de sprijin și solidaritate cu lupta poporului arab palestinian sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul său unic și legitim, în vederea redobîndirii drepturilor naționale sigure și legitime, inclusiv dreptul său la reîntoarcere, autodeterminare și creare a statului palestinian independent.Noi sintem convinși că legăturile de prietenie, colaborare și luptă comună existente între popoarele palestinian și român vor continua să se dezvolte și să înflorească, în interesul lor de clădire a unor patrii ale dreptății, libertății, independenței, progresului social și bunăstării economice.Vă doresc sănătate deplină și fericire personală, iar poporului _,mân realizarea aspirațiilor de bunăstare și liniște.Revoluția pînă la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandantul suprem
al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele poporului brazilian și al meu personal, vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de fericire personală și prosperitate pentru poporul român.
ANTONIO AURELIANO CHAVES DE MENDONCA

Vicepreședinte al Republicii,
In exercițiul funcțiilor de președinte 

al Republicii Federative Brazilia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a României, poporul și Guvernul Republicii Democratice Sudan m-au însărcinat de a transmite Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase, cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, precum și de progres și prosperitate pentru poporul prieten român.
. GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn momentul cînd poporul român celebrează cu strălucire - sărbătoarea națională a țării sale, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului congolez, al partidului și guvernului său, cele mai vii felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.Folosesc această ocazie pentru a ura succes deplin poporului român in opera de edificare a societății socialiste.îmi exprim convingerea că raporturile pe toate planurile existente între țările noastre se vor întări din ce în ce mai mult în interesul popoarelor noastre.
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo, 
Șef al statului,

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a României adresez sincere felicitări și calde urări de fericire personală Excelenței Voastre, precum și poporului român.Exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor dezvolta neîncetat.
BAUDOUIN

Regele belgienilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaPrilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, de care Republica San Marino este legată prin relații cordiale de prietenie, ne oferă plăcuta ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului Republicii San Marino, cele mai fierbinți urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru națiunea și poporul român.

ADRIANO REFFI, 
MASSIMO ROBERTO ROSSINI

Căpitani regenți

GIORDANO BRUNO REFFI
Secretar de stat pentru afacerile externe și politice 

ale Republicii San Marino

, Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul arab sirian se alătură mie în transmiterea felicitărilor noastre sincere pentru Excelența Voastră și pentru poporul prieten român, cu ocazia zilei de eliberare națională. Folosesc această ocazie pentru a ne exprima satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare care din fericire există intre popoarele noastre, împreună cu încrederea că aceste relații se vor dezvolta în continuare in beneficiul reciproc al celor două popoare.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, precum și de progres și prosperitate pentru poporul român.
HAFEZ AL-ASSAD

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate tovarășe,în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al Guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, am onoarea să prezint poporului, Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România felicitările noastre călduroase cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub ocupația nazistă. Importanța istorică a datei sărbătorii naționale a României este astăzi ilustrată de progresele obținute de poporul român, după cucerirea libertății sale și proclamarea socialismului, în economie, știință, cultură, precum și in alte domenii de activitate, care au contribuit la consolidarea independenței sale politice și la creșterea prestigiului său internațional. Salutăm rezultatele obținute în perioada celor 39 de ani de către Partidul Comunist Român și vă dorim noi succese în lupta pentru construirea unei patrii socialiste înaintate.Exprimînd convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare existente între popoarele, partidele și guvernele noastre vor cunoaște o continuă intensificare, vă rog să primiți, dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre de sănătate și fericire personală.Cu înaltă considerație.
JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi face plăcere să vă adresez, în numele Irakului și al nostru, dumneavoastră personal și poporului român prieten, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de succes și progres.Sintem încredințați că relațiile de prietenie și cooperare existente intre țările noastre se vor dezvolta și întări, spre binele popoarelor irakian și român, al păcii internaționale bazate pe justiție.Vă dorim deplină sănătate, progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.
SADDAM HUSSEIN

Președintele Republicii Irak

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a Zilei naționale a României am o mare plăcere să transmit, în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului, Consiliului Revoluționar și poporului Republicii Democratice Afganistan, precum și al meu personal felicitările noastre călduroase dumneavoastră. Partidului Comunist Român și poporului român prieten.Sînt convins că relațiile prietenești și cooperarea fructuoasă dintre popoarele, partidele și guvernele noastre se vor dezvolta și Întări in continuare in interesul celor două popoare, al păcii în întreaga lume.Cu cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, precum și de noi succese și progres pentru poporul român.
BABRAK KARMAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România transmit Excelenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul român.
Regele CARL GUSTAF

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului din Ecuador am onoarea să transmit Excelenței Voastre calde felicitări cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale a României. Reiterez Excelenței Voastre sentimentele mele de înaltă considerație.
OSVALDO HURTADO LARREA

Președinte constituțional al Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului ivorian, al guvernului său, precum și al meu personal, am marea plăcere de a vă adresa cele mai sincere și călduroase felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră. De asemenea, vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, precum și urările sincere de prosperitate pentru poporul român.Dezvoltarea cooperării între Republica Socialistă România și Coasta de Fildeș nu poate decit să servească interesele celor două popoare care au aceleași idealuri de pace, progres, libertate și dreptate socială.Cu înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră, în numele poporului columbian, al guvernului pe care am onoarea să-l conduc și al meu personal, îmi este plăcut să vă exprim cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urările mele fierbinți ca ambele noastre națiuni să continue să servească cauzei păcii între popoare și înaintării societăților noastre spre progres.Primiți, Excelență, reînnoirea salutului meu, cu respect și prietenie. A
BELISARIO BETANCOUR CUARTAS

Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia aniversării Zilei eliberării României, am onoarea de a transmite Excelenței Voastre, in numele poporului și Guvernului Mexicului, cele mai cordiale felicitări. în același timp, vă transmit cele mai bune urări de prosperitate și bunăstare pentru nobilul popor român, ca și de fericire personală pentru Excelența Voastră, căreia îi reiterez asigurarea înaltei mele stime și considerații.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
• Domnului NICOLAIS CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a Zilei naționale a României, poporul cipriot mi se alătură în a adresa Excelenței Voastre cele mai calde și cordiale urări de fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului prieten al Republicii Socialiste România sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.Exprim încrederea că relațiile de prietenie existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare in toate domeniile.
SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFericita ocazie a aniversării Zilei naționale a României imi oferă marea plăcere ca, în numele meu personal și al poporului și Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, să transmit Excelenței Voastre și națiunii române prietene felicitările noastre cele mai sincere. Exprim convingerea că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre vor continua să se întărească in toate domeniile. Sînt sigur că Excelența Voastră nu va precupeți nici un efort pentru a sprijini realizarea unei păci juste și durabile in Orientul Apropiat.Adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și de succese continui in fruntea națiunii române, pe calea progresului și prosperității.
HUSSEIN I

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România imi face o deosebită plăcere de a exprima Excelenței Voastre, in numele meu personal, ca și în numele guvernului și poporului marocan, urările noastre cele mai călduroase de fericire personală și, totodată, de prosperitate creșcîndă pentru poporul prieten român sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.Vă rugăm de a accepta, Excelentă, expresia înaltei noastre considerații.
HASSAN II

Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Ziua națională a țării dumneavoastră este o nouă ocazie pentru poporul togolez, Mișcarea sa de Salvare Națională, Adunarea Poporului Togolez, guvernul și pentru mine de a adresa Excelenței Voastre și curajosului popor român felicitările noastre cele mai vii și călduroase cărora le alăturăm urările noastre sincere de sănătate și fericire personală, de prosperitate creșcîndă pentru Republica Socialistă România.Ne bucură excelentele relații de prietenie și cooperare care există intre țările noastre și sintem convinși că ele se vor dezvolta în continuare pentru un viitor mai bun al popoarelor noastre.Cu inaltă considerație,
General GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei -naționale a Republicii Socialiste România îmi este plăcut să vă adresez felicitările mele cele mai călduroase și cele mai bune urări. De asemenea, îmi exprim dorința ca relațiile dintre țările noastre să se dezvolte in continuare în interesul reciproc al celor două popoare prietene.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei eliberării, sărbătoarea națională a a țării dumneavoastră, îmi este plăcut să vă exprim, in numele poporului și guvernului peruan, precum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru prosperitatea nobilului popor român și fericirea personală a Excelenței Voastre,
FERNANDO BELAUNDE TERRY

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România Îmi oferă fericita ocazie de a exprima Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări în numele poporului Israelului și al meu personal.
CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele RomânieiCu ocazia aniversării zilei eliberării, vă rog să acceptați felicitările mele și cele mai bune urări de prosperitate poporului român.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaZiua națională a României îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele poporului și Guvernului Regatului Arabia Saudită și al meu personal, să transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre personal, de progres și succese poporului român prieten.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România transmit Excelenței Voastre felicitările mele cordiale împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și pentru un viitor fericit al poporului român.
Dr. RUDOLF KIRCHSCHLÂGER

Președintele federal al Republicii Austria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, vă rog să acceptați, dompule președinte, cele mai bune felicitări și urările mele de prosperitate poporului român.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte și drag prieten,Permiteți-ne ca în momentul cind țara dumneavoastră sărbătorește cea de-a 39-a aniversare a independentei sale de a vă adresa în numele poporului, al Partidului Democrat din Guineea, precum și al meu personal felicitările noastre sincere și călduroase.Ne bucură strînsele legături de prietenie și cooperare dintre țările noastre și reiterăm voința noastră de a acționa fără încetare pentru dezvoltarea lor, pentru binele celor două popoare prietene, pentru salvgardarea păcii și ințelegere între națiuni.Reînnoind cele mai bune urări de fericire personală și prosperitate crescindă pentru țara dumneavoastră, vă rugăm să primiți asigurarea înaltei noastre stime și considerații.

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă adresez, domnule președinte, sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de fericire personală Excelenței Voastre și poporului român,
MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Doresc să adresez felicitări Excelenței Voastre cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, ziua victoriei națiunii române asupra agresorilor.Urez succes tuturor națiunilor lumii în lupta lor de eliberare, împotriva forțelor dominatoare ale lumii, in primul rind împotriva imperialismului opresor mondial.
SEYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm marea plăcere să adresez Excelenței Voastre călduroasele mele salutări și felicitări cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste România.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima speranța sinceră că prietenia și cooperarea dintre România și Bangladesh se vor întări și mai mult in vijtor.Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață îndelungată pentru Excelența Voastră, de bunăstare și prosperitate pentru poporul român prieten.
A.F.M. AHSANUDDIN CHOWDHURY

Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaConducerea guvernului de reconstrucție națională și poporul nicaraguan exprimă Excelenței Voastre felicitări cordiale și frățești cu ocazia sărbătoririi celei de-a 39-a aniversări a eliberării Republicii Socialiste România.Noi nicaraguanii ne unim sărbătorii poporului frate român și dorim ca dezvoltarea și prosperitatea acestei mari națiuni să crească tot mai mult.Cu înaltă considerație,

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Comandantul Revoluției, 

Coordonator al Conducerii 
guvernului de reconstrucție națională

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Republicii Seychelles și al meu personal vă rog, Excelență, să primiți cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.Cu acest prilej exprimăm voința ca relațiile de prietenie existente intre țările noastre să se dezvolte spre binele reciproc al celor două națiuni.Cu cea mai înaltă considerație,
FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei eliberării României vă rog să primiți din partea guvernului și poporului panamez, precum și a mea personal Salutări cordiale și urări de progres și bunăstare pentru patria dumneavoastră.
RICARDO DE LA ESPRIELLA

Președintele Republicii Panama



ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE Șl CINSTIRE A MARILOR 
REALIZĂRI D0B1NDITE DE POPORUL ROMÂN, SUB 

CONDUCEREA P.C.R., A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUPeste hotare continuă să aibă loc numeroase acțiuni consacrate marcării marii sărbători a poporului român : cea de-a 39-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. De asemenea, mijloacele de informare în masă din țări de pe toate continentele au elogiat marile succese obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste în toate domeniile de activitate, politica externă, consecventă și principială, a României socialiste, pusă în slujba marilor idealuri de pace, dezvoltare și afirmare independentă ale tuturor popoarelor lumii, personalitatea conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a cărui neobosită și prodigioasă activitate conferă României socialiste un inalt prestigiu internațional.MOSCOVA 25 — Trimisul Agerpres, M. Fabian, transmite : La Institutul de informare tehnico-știin- țifică al Academiei de științe a R.S.S. Ucrainene a avut loc adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii din Kiev, consacra
tă zilei de 23 August.în prezidiul adunării au luat loc V. P. Scerbina, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.U., M. A. Orlik, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului R.S.S.U., V. P. Os- naci, președintele conducerii Asociației de prietenie și legături cui-, turale cu țările străine, din R.S.S.U., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, ' ai filialei republicane a Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), alte persoane oficiale. Au participat, de asemenea, Ion Mielcioiu, ministru consilier al Ambasadei României la Moscova, și M. Vlădăreanu, consul, însărcinat cu conducerea consu-’ latului general al României la Kiev.Despre semnificația evenimentului de la 23 August 1944 au vorbit O. I. Kasianenko, ministrul industriei ușoare al R.S.S,U„ președintele filialei ucrainene a Asociației de prietenie sovieto-română, și I. Mielcioiu.Adunarea a fost urmată de un bogat spectacol susținut de artiști ai teatrelor din Kiev.în holul institutului a fost organizată o expoziție de fotografii infă- țișînd imagini ale României contemporane și aspecte ale relațiilor româno-sovietice.

★La librăria „Drujba" din Kiev, a avut loc deschiderea Decadei cărții românești. în standurile librăriei au fost prezentate lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, scrieri ale unor autori contemporani români, precum și traduceri ale acestora în limbile ucraineană și rusă. — La com- „Prietenia localitatea Plevna, aSOFIA 25 (Agerpres). plexul agroindustrial bulgaro-română" din Doini Dabnik, județul avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul județean Plevna al P.C. Bulgar, Comitetul orășenesc de partid Doini Dabnik și conducerea complexului agroindustrial.E. Dragomir, însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre la Sofia, și Bogdan Petkov. președintele complexului agroindustrial „Prietenia bulgaro-română" âu evocat semnificația istoricelor evenimente revoluționare din August 1944 și profundele transformări ce s-au produs în România în cele aproape patru decenii care au trecut, de la victoria revoluției de ■ eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- riajistă. S-au evidențiat legăturile tradiționale dintre popoarele român și bulgar, cu adinei rădăcini în istorie, in lupta comună pentru libertate, și independență națională.PRAG A 25 (Agerpres). — La Pra- ga s-au deschis Zilele filmului românesc. La spectacolul de gală, cu filmul ..Trandafirul galben", au participat Stefan Muriri, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă, membri ai corpului diplomatic, un numeros public. Au rostit alocuțiuni Mjiroslav Pav- licek, directorul industriei cinematografice cehoslovace, și Marcel Mămu- laru, consilier al ambasadei române, care au evidențiat însemnătatea actului revoluționar de la 23 August 1944, «realizările poporului român, sub conducerea P.C.R., in edificarea so-

cietății socialiste multilateral dezvoltate, precum și dezvoltarea și aprofundarea continuă a relațiilor de i prietenie și colaborare româno-ceho- slovace.HANOI 25 (Agerpres)..— La ambasada țării noastre din Hanoi a avut loc o conferință de presă; însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în R.S. Vietnam a evocat semnificația evenimentului, rezultatele obținute de poporul român, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în o- p.era de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. *Au participat reprezentanți ai Sec-
MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE 

SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
ției relații externe a C.C. al P.C. din Vietnam, funcționari superiori din M.A.E., ziariști.ULAN BATOR 25 (Agerpres). — La Combinatul de confecții și tricotaje din Ulan Bator a avut Ioc o adunare prietenească la care au luat cuvintul N. Gombojav, vicepreședinte al Asociației de prietenie mongo- lo-română, și Gheorghe Manta, ambasadorul României la Ulan Bator.. Vorbitorii au subliniat semnificația și importanța actului istoric de la 23 August 1944 în viața poporului nostru, .realizările ce marchează drumul străbătut în ultimele pătam decenii de România, bunele relații existente între cele două țări.Au participat activiști ai C.C. al" P.P.R.M., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, D. Teden, președintele Asociației de prietenie mongolo-română și reprezentanți ai oamenilor muncii din combinat. Din partea română au luat parte membri ai ambasadei și delegația de activiști ai Asociației de prietenie româno- mongolă, specialiști români de .la . combinatul de mobilă și mucava.HAVANA.25 (Agerpres). — In sălile Muzeului orașului Havana a avut loc vernisajul expoziției „București . — capitala României". Au luat parte reprezentanți ai C.C. al P.C. din Cuba, funcționari superiori din Ministerul cubanez al Relațiilor Externe, reprezentanți ai organizațiilor de masă _și obștești, artiști, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.La deschiderea expoziției au rostit alocuțiuni Eusebio Leal, directorul muzeului, și Ion Botar, secretar al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea..CAIRO 25 (Agerpres). — Ambasada Republicii Socialiste România din Cairo a organizat o conferință de presă dedicată aniversării ^evoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și’ antiimperialistă.Cu acest prilej, ambasadorul țării' . noastre, Ion Iosefide, a vorbit despre semnificația evenimentului și a prezentat pe larg realizările obținute de poporul român, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., reliefind dinamismul și clarviziunea politicii de pace și prietenie a României socialiste, precum și rezultatele și perspectivele dezvoltării multilaterale a raporturilor româno-egiptene.A fost organizată. o expoziție de carte, in care la loc de cinste se află opere ale președintelui Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, lucrări privind istoria, cultura și preocupările actuale ale poporului român.Au participat membri ai conducerii M.A.E. egiptean, reprezentanți ai presei centrale și radioteleviziunii naționale.BEIRUT 25 (Agerpres). — La Ambasada română din Beirut a avut loc o conferință de presă. ’Au fost de față' reprezentanți' ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Informațiilor, precum și un mare număr de ziariști.Ambasadorul Florea Chițu a , subliniat importanța și semnificația marii sărbători naționale a poporului român, evidențiind in mod deosebit succesele istorice repurtate de poporul român după anul 1965, de cind în . fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.In același timp, au fost relevate obiectivele și principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușeșcu pusă în slujba .păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. De asemenea, în saloanele ambasadei s-a organizat o expoziție de carte, la loc de cinste 

fiind expuse opere ale tovarășului Nicolae Ceaușesgu și ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeșcu.BRAZZAVILLE 25 (Agerpres). •— La conferința de presă care a avut loc la Ambasada României din Brazzaville au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Agenției congoleze de informații, presei centrale și radiotelevi- ziunii. congoleze.însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în R.P. Congo, Ion Borcan, a relevat importanța actului istoric de la ’23 August 1944 și marile transformări revoluționare înregistrate în viața social-ecoriomică a României.VIENA 25 (Agerpres). — La Centrul cultural austriac din palatul vie- nez Palffy a avut loc, in organizarea Asociației ■ Austria—România, o adunare festivă.Președintele Asociației Austria— România, prof. dr. Viktor Heller, adjunctul ministrului federal pentru învățămint și artă, a evidențiat prezența deosebit de activă a României socialiste în viața internațională contemporană, remarcabilele inițiative ale președintelui Nicolae Ceaușeșcu in direcția înfăptuirii unei dezarmări, reale, asigurării păcii în Europa și in întreaga lume. ■Despre semnificația zilei de 23 August 1944 și succesele istorice . obținute de poporul român pe calea edificării societății socialiste multilate- . ral dezvoltate, sub conducerea .Partidului Comunist Român, îndeosebi în anii de cind in fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, despre activitatea neobosită a României, a președintelui- său pe tărim internațional, in interesul păcii și securității popoarelor, a vorbit însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre la Viena, Andrei Dorobanțu.Au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului federal austriac pentru Afacerile Externe, ai altor instituții centrale și, locale, ai unor partide politice și organizații de masă, numeroși prieteni ai României in Austria. Au fost de față membri ai corpului diplomatic din Viena.HAGA 25 (Agerpres). — La Ambasada Republicii Socialiste România din Olanda a fost organizată o conferință de presă la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Aface

rilor Economice, precum și numeroși ziariști de la principalele cotidiana olandeze.Ambasadorul României la Haga, Traian Pop, a vorbit despre însemnătatea zilei de 23 August, despre marile înfăptuiri ale socialismului în țara noastră.MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — La Ambasada României din Montevideo a avut loc o conferință de presă. Despre însemnătatea istorică a evenimentului a vorbit Eugen Ionele, însărcinat cu afaceri a.i.VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La televiziunea poloneză 'a fost organizată o' zi a» României. . Programul a cuprins filme documentare și comentarii privind dezvoltarea economică și socială a Ro'mâniei socialiste. aspecte din viața și munca poporului român. De asemenea, posturile poloneze de radio au transmis comentarii evidențiind semnificația zilei de 23 August, programe de muzică populară românească.Posturile poloneze de radio și televiziune au informat de asemenea despre manifestația de la București consacrată sărbătorii naționale a poporului român.KHARTUM 25 (Agerpres), — Sub titlul „Poporul sudanez este alături de poporul român cu ocazia sărbătoririi zilei sale naționale" — ziarul „Al Sahafa" publică un amplu articol însoțit de fotografia tovarășului ' Nicolae Ceaușeșcu în care relevă lupta milenară a poporului român pentru apărarea ființei sale naționale și cîștigarea independenței, lupta clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste și patriotice sub conducerea comuniștilor împotriva dorninației fasciste, culmi- nind cu gloriosul act de la 23 August 1944 care a marcat începutul unei ere noi in istoria României.’.O pagină deosebit de importantă a fost deschisă in istoria României după Congresul ăl IX-lea al P.C.R., cind tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a fost ales in fruntea partidului, evidențiază „Al Sahafa". Se subliniază că in. acești. 18 a,ni, sub conducerea sa înțeleaptă și: ’ clarvăzătoare, România socialistă a cunoscut realizări și ritmuri de dezvoltare eco- .nomică și socială fără precedent, a pășit pe culmi superioare ale civilizației și . progresului, cucerindu-și, totodată, uri binemeritat prestigiu . mondial.NOUAKCHOTT 25 (Agerpres). — Cotidianul național • mauritanian „Chaab" a publicat pe prima pagină articolul „23 August — sărbătoarea națională a poporului romârj", in care se subliniază semnificația victoriei forțelor democratice împotriva fascismului și imperialismului, ce a . încununat lupta multiseculară dusă, cp demnitate și fermitate de masele populare din România, precum și tradițiile cele mai avansate de luptă ale clasei muncitoare române.Relevindu-se principiile fundamentale ale politicii externe de pace și prietenie promovate de România socialistă, se evidențiază importanța deosebită pe care țara noastră o a- cordă consolidării și extinderii relațiilor de cooperare cu statele africane. în context, sint subliniate raporturile de colaborare prietenească statornicite între România și Mauritania și -importanța' întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist .Român, președintele Republicii Socialiste România, și lt. colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla, președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului Republica Islamică Mauritania, pentru adincirea și extinderea cooperării bilaterale în îjhteresul celor două popoare prietene, al păcii și cooperării internaționale.MONROVIA 25 (Agerpres). — Marcind cea de-a 39-a aniversare a sărbătorii naționale a României, televiziunea liberiană a transmis un program special de muzică și dansuri româneștj.

■PENTRU PREVENIREA 
UNUI RĂZBOI NUCLEAR

Inițiativa unui grup 
de parlamentari americaniWASHINGTON 25 (Agerpres). — Un grup de membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. a recomandat proclamarea unui „An internațional consacrat examinării pericolelor pe care le comportă izbucnirea unui conflict nuclear" — relatează agenția Associated Press. Parlamentarii americani au făcut această propunere după examinarea unui raport in materie, elaborat de un subcomitet pentru probleme științifice și tehnologice al Camerei Reprezentanților.în raport, dat publicității' la Washington, se arată că un conflict nuclear ar avea consecințe catastrofale pentru întreaga umanitate. Utilizarea armelor nucleare, se menționează in document, ar avea ca efect nu numai distrugeri colosale. După părerea oamenilor de știință, un război atomic ar putea avea efețte grave asupra atmosferei terestre, ar putea duce la izbucnirea unor epidețnii necunoscute pină în prezent de științele medicale. Regiuni întinse ale planetei ar fi afectate de un smog toxic deosebit de periculos pentru viața oamenilor. Din cauza infestării radioactive, un mare număr de oameni ar muri în răstimp de cîteva săptă- mîni, iar mulți alțij ar fi amenințați cu moartea din cauza cancerului. Ca rezultat — se arată în document — condițiile de viață de pe Pămînt ar fi de asemenea natură incit cei vii i-ar invidia pe cei morți. Aproximativ 30 la sută din cei care ar nimeri nemijlocit în focul conflictului nuclear ar deceda ulterior de pe urma maladiilor, provocate de radiațiile nucleare. Este cunoscut in acest sens,, se amintește in raport, că persoanele care au supraviețuit-bombardamentelor atomice de la Hiroshima și- Nagasaki au fost expuse într-o măsură foarte mare diferitelor îmbolnăviri. în încheierea documentului se adresează comunității internaționale, in special oamenilor de știință, apelul de a participa activ la aprofundarea cercetărilor âvind ca obiectiv cunoașterea și popularizarea efectelor devastatoare pe care le-ar avea un eventual conflict atomic.

pAGElUȚHLE DE PRESA
—»• dp wuvt

PRIMIRE LA BERLIN. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a primit pe Egon Bahr, președintele subcomisiei Bundcstagului vest-german pentru problemele dezarmării și controlului armamentelor, membru al Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F.G. Convorbirea desfășurată cu acest prilej s-a referit îndeosebi la probleme actuale privind necesitatea asigurării păcii. Erich Honecker a făcut un nou apel la conducerea R.F.G. de a-și revizui poziția față de problema amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul vest-german. Egon Bahr a reafirmat poziția P.S.D. față de această problemă, subliniind necesitatea negocierilor de dezarmare.REMANIERE ÎN GUINEEA- BISSAU. Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Guineea- Bissau, generalul Joao Bernardo Nino Vieira, a procedat la o remaniere parțială a cabinetului său. anunță agențiile de presă A:N.O.P. și A.P.. care citează postul de radio național. În funcția de ministru de externe a fost numit Fidelis Cabdal Almada, care', anterior, deținuse portofoliul justi

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

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele, poporului Republicii Democrate Sao Tome și Principe, al Mișcării de Eliberare din Sao Tom<5 și Principe, al guvernului și al meu personal, vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru mesajul pe care mi l-ați adresat cu ocazia celei de-a opta aniversări a independenței naționale.Binevoiți să acceptați, Excelență, expresia celei mai înalte și frățești considerații.
MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare 

din Sao Tome și Principe, 
Președinte al Republicii Democrate 

Sao Tome și Principe

România la Tîrgul internațional 
de carte din ZimbabweHARARE 25 (Agerpres). — Sub e- gida Ministerului Informațiilor, "Poștelor și Telecomunicațiilor, a editurii „Zimbabwe Publishing House" și a revistei „The African Book Trading Record", la Harare s-a deschis primul Tirg internațional de carte din Zimbabwe.Țara noastră pprticipă cu un stand, în care la loc de frunte se află operele tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, traduse în limba engleză.' în rîndul cărților din domeniile științelor tehnice și naturii se evidențiază lucră-

Turneul secretarului 
în AfricaWINDHOEK 25 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a sosit la Windhoek, capitala Namibiei, pentru convorbiri cu „oficialitățile" locale in legătură cu modalitățile de grăbire a procesului proclamării independentei acestui teritoriu.

Austria se pronunță pentru destindere 
între Est și Vest

Un interviu al cancelarului Fred SinowatzVIENA 25 (Agerpres). — Cancelarul federal al Republicii Austria, Fred Sinowatz, a reafirmat, intr-un interviu acordat cotidianului britanic „Financial Times", hotărirea guvernului său de a promova in continuare o politică de destindere și de a contribui la eforturile pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru 

ției. Luind cuvintul în cadrul unui miting al organizației de tineret a partidului de guvernămînt, P.A.I.G.C., președintele Nino Vieira a anunțat, totodată, desfășurarea de alegeri prezidențiale și legislative in cursul acestui an.50 MILIOANE CEASURI „SEIKO". 
Cunoscuta companie niponă „Seiko 
Watch Company" a anunțat la To
kio că va produ.ee in acest an apro
ximativ 50 milioane de ceasuri, de
pășind eâ singură, pentru prima 
dată, producția anuală a Elveției, 
care a deținut recordul necontestat 
in această ramură. Anul trecut, 
compania „Sejko" a produs 40 mili
oane de ceasuri, urmată de princi
pala sa rivală japoneză, „Citizen 
Watch Company", care a avut o 
producție de 39 milioane unități.ÎNGRIJORĂTOR RECORD ÎN PORTUGALIA. Potrivit relatărilor presei portughezp, care, citează statistici oficiale, Portugalia se situează printre țările vest-europene cu cel mai mare număr de accidente de muncă. Astfel, în fiecare an, in această țară se produc aproximativ 600 000 de accidente de muncă, din cauza cărora peste 100 000 de persoane nu iși mai pot continua activitatea in profesiile pentru care s-au calificat. în medie, pe par

rile tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușeșcu. Sint prezente, de asemenea, volume de literatură și din domeniul științelor so- cial-politice.Standul românesc a fost vizitat de miniștrii jînvățămîntului și culturii, informațiilor, al afacerilor externe, al finanțelor și planificării economice și sociale, de alți membri ai guvernului, de personalități ale vieții culturale și științifice din Zimbabwe, de scriitori din diferite țări ale Africii.
general al O.N.U. 
australăSecretarul general al O.N.U. urmează să intîlnească reprezentanți ai unor partide locale. Vineri el va pleca la Luanda unde se va intîlni cu Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), singurul reprezentant legitim al poporului nami- bian.

dezarmare. Austria — a spus el — se va pronunța in continuare pentru destindere intre Est și Vest. Noi ne vom strădui in toate împrejurările să sprijinim destinderea și să ne aducem contribuția la rezolvarea problemelor internaționale pe calea tratativelor, a evidențiat cancelarul austriac.
cursul Unui an, 23 de oameni ai muncii dintr-o sută au de suferit de . pe urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale.ALEGERILE SENATORIALE I DIN NIGERIA. Rezultatele alegeri- | lor senatoriale, desfășurate în Nigeria la 20 august, confirmă conso- i Udarea pozițiilor Partidului Națio- nal din Nigeria — de guvernămint — în Senat. Potrivit unui comunicat oficial, reluat’ de agențiile de I presă, acest partid a obținut 53 din I cele 85 de mandate supuse la vot. Principalele formațiuni politice de I opoziție — Partidul Unității din Nigeria și Partidul Popular — au obținut, fiecare, cite 12 locuri, celelal- . te mandate fiind acordate unor grupări politice mai mici. Alegerile I pentru Senat au fost organizate in 17 state ale federației nigeriene. I Celelalte 11 locuri — pină la 96, cîtfe' | numără camera superioară a parlamentului țării, vor fi puse la vot > in statele Oyo, Dondo și Kwara, cu prilejul scrutinului ce va fi organi!- 1 zat la 10 septembrie.CONVORBIRI TURCO-CEHO- SLOVACE. în comunicatul de- presă difuzat la încheierea vizitei I oficiale in Turcia a .ministrului a- facerilor externe al R.S. Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, se subli- . niază îngrijorarea părților față de înrăutățirea situației internațional 1 le. Cele două țări iși reafirmă dorința de a-și continua eforturile pentru menținerea păcii și relua-. I rea procesului de destindere. Pe de altă parte, se, arată că in cursul i convorbirilor au’fost examinate posibilitățile dezvoltării relațiilor eco- 1 nomice bilaterale.

r (Urmare din pag. I)șoară președintele român pe plan intern, ca și în viața internațională. Prin acest nou demers de amplu răsunet, România socialistă se afirmă, încă o dată, ca un dinamic și prestigios factor al forțelor păcii și progresului care acționează astăzi pe arena mondială.Noua acțiune de pace a președintelui României socialiste pornește de la premisa că. deși la negocierile sovieto-americane de la Geneva nu s-au înregistrat progrese, mai este încă timp ca aceste negocieri să se încheie cu succes, pină la sfîrșitul anului, fiind necesar să nu se cruțe nici un efort pentru a se ajunge la un acord privind neamplasarea noilor rachete, precum și retragerea și distrugerea celor existente, ceea ce ar corespunde, firește, intereselor și aspirațiilor tuturor popoarelor, inclusiv ale popoarelor sovietice și - poporului american, intereselor generale ale păcii și securității, răsfrîngîndu-se în mod binefăcător asupra ansamblului climatului politic mondial.Cu deplină îndreptățire se arată în mesaje că, atît timp cit negocierile sint în curs și atit timp cît. există cea . mai mică șansă de înțelegere, trebuie făcut totul pentru a se obține rezultate pozitive, pentru a se asigura succesul tratativelor. Aceasta este o poziție care izvorăște din . concepția profund umanistă a președintelui României socialiste potrivit căreia oricit de spinoase și dificile ar fi, oricite eforturi ar presupune, tratativele sint infinit preferabile ciocnirilor și conflictelor militare, cu marile distrugeri și pierderile de vieți pe care le implică, cu atît mai mult unui conflict nuclear în care nu ar exista învingători, ci numai învinși, întreaga planetă riscind să se prefacă intr-un deșert de cenușă radioactivă.Dacă totuși pînă la sfîrșitul anului la tratativele de la Geneva nu se va putea ajunge la un acord. România consideră că ar trebui

făcut totul pentru ca hotărirea N.A.T.O. privind amplasarea rachetelor de croazieră și „Per- shing-2“ șă fie aminată cu cel puțin incă un an, adică pină la sfir- șitul anului 1984 și începutul anului 1985, in intervalul respectiv urmind să fie continuate negocierile pentru a se realiza o Înțelegere corespunzătoare. Aceasta este o propunere realistă și rațională a
0 expresie grăitoare a înaltei răspunderi 
pentru destinele păcii, o nouă și elocventă 
inițiativă a președintelui României socialiste

cărei traducere în viață ar demonstra, pe de o parțe, dorința ambelor părți de a se ajunge la un acord, iar pe de altă parte — și mai ales — ar răspunde așteptărilor fierbinți și ar fi salutată cu satisfacție de popoarele continentului, de toate popoarele lumii, deoarece s-ar evita in acest mod o nouă și vertiginoasă spirală a cursei înarmărilor nucleare, creșterea încordării, care și așa a atins un prag fără precedent în perioada postbelică, s-ar evita sporirea pericolului de război. Faptul că o asemenea propunere vine in intimpinarea unei dorințe larg împărtășite de popoarele lumii, de toate forțele iubitoare de pace este dovedit de nenumăratele acțiuni desfășurate cu vigoare crescindă de mișcările antinucleare de pretutindeni, ca și de ideile și sugestiile pe o linie similară ale unor guverne ori ale unor oameni politici. Este ca

zul, de pildă, al guvernului Greciei, care a propus amînarea cu șase luni a hotăririi N.A.T.O. de amplasare a noilor rachete în Europa occidentală, negocierile de la Geneva urmind a fi prelungite pe toată a- ceastă perioadă, sau al președintelui Partidului Social Democrat din R.F.G., Willy Brandt, care a sugerat, de asemenea, o prelungire cu citeva luni a acestor negocieri 

concomitent cu, suspendarea, pentru intervalul respectiv, a deciziei privind desfășurarea noilor rachete.Firește, în realizarea unei înțelegeri in sensul propunerii României ar fi de mare importantă dacă U.R.S.S. ar da garanții, pe linia declarațiilor anterioare. ale statului sovietic, că în perioada suplimentară de continuare a negocierilor, va opri desfășurarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și modernizarea lor și. va reduce, în mod unilateral, o parte ,a acestor .rachete aflate în zona europeană a Uniunii Sovietice.Animată de același spirit constructiv, România propune, prin glasul președintelui său, ca. în condițiile cind nu va fi posibil să se ajungă Ia o înțelegere in această chestiune, atunci cel puțin să se aibă în vedere neamplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune pe 

teritoriile R. F. Germania, R. D. Germane, R. S. Cehoslovace și altor state, ca o măsură intermediară pină la realizarea unui acord final- in cadrul procesului de negocieri sovieto-americane.Luind astfel iri considerare toate eventualitățile, toate situațiile care s-ar putea ivi, propunerile țării noastre oglindesc, în această succesiune a lor, tocmai voința 

efectivă de a nu lăsa neexplorată nici o posibilitate de continuare a dialogului care să deschidă perspectiva eliberării Europei de amenințarea nucleară, și de a nu trece cu vederea nici una din căile de preintimpinare. a unei catastrofe.Aceleași rațiuni ale unui înalt umanism, aceeași grijă pentru soartă păcii stau la baza reafirmării, in mesajele președintelui României, a însemnătății pe care ar avea-o crearea pe continent, pină la completa sa eliberare de orice arme nucleare, a unor zone denu- clearizate, în Balcani, in nordul Europei, ca și în alte părți ale teritoriului european, ceea ce ar avea evidente consecințe pozitive asupra atmosferei politice pe ansamblul continentului.La ora actuală cheltuielile mondiale au atins, cum ’se știe, suma astronomică de 700 miliarde de do

lari sustrasă nevoilor presante ale unei omeniri care are de făcut față unor grave furtuni economice și sociale, cu consecințe asupra vieții a zeci și sute de milioane de oameni, în această lumină, proounerea României ca U.R.S.S. și S.U.A., cărora le revine cea mai mare parte a cheltuielilor militare pe pian mondial, să adopte fiecare hotărirea unilaterală de a-și îngheța cheltuielile militare pe următorii doi ani la nivelul anului actual și a iniția,’ în această perioadă, tratative care să conducă Ia reducerea volumului lor,, at avea o mare însemnătate politică și, fără a dauna cu nimic securității vreuneia din părți, ar contribui la creșterea încrederii și securității internaționale.Acestea sint propunerile cuprinse in mesajele tovarășului Nicolae Ceaușeșcu și este profund simbolic ’că ele au fost prezentate in preajma sărbătoririi actului istoric de la 23. August, ca o grăitoare expresie a politicii constructive a unei țări care, pășind cu aproape patru decenii in urmă pe calea, dezvoltării libere și pașnice, s-a identificat astăzi, în conștiința omenirii, cu însăși cauza păcii, tot așa cum, președintele ei este pretutindeni apreciat ca „Om al păcii".‘în numele acestei mărețe cauze, România socialistă, poporul român iși reafirmă, prin glasul- autorizat al președintelui.Nicolae ..Ceaușeșcu, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, hotărirea de a acționa cu toată vigoarea, alături de celelalte țări și popoare ale lumii, de forțele înaintate de pretutindeni, pentru ca omenirea să fie eliberată de amenințarea distrugerii atomice, pentru ca între toate statele să se statornicească relații noi, de încredere și conlucrare rodnică, pentru ca pacea, acesț . imperativ primordial al vremurilor noastre, să devină realitate și să se asigure salvgardarea mărețelor cuceriri ale umanității, progresul continuu al civilizației umane.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN AMERICA CENTRALA
© Acțiuni ale forțelor insurgente din Salvador ® Viitoare 

reuniune a miniștrilor de externe din țările „Grupului 
de la Contadora"SAN SALVADOR 25 (Agerpres).— Lupte puternice au fost înregistrate in zona vulcanului Chinchotepec, din departamentul San Vincente, intre. detașamentele Frontului Fâra- bundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador și unități ale armatei salvadoriene, sprijinite de batalionul „Ramon Bel- loso“, special antrenat îh acțiunile contrainsurgente — informează a- genția cubaneză Prensa Latina.în cursul operațiunii lansate de armată cu scopul de a îndepărta insurgenții din regiune, aviația salva- doriană a supus unor intense bombardamente localitățile Las Laureles, Cerro El Mono, Loma Chimula și Finea Barrios. Schimburi intense de focuri au loc și in apropierea localităților Nueva Guadelupc și Chi- nameca, din departamentul San Miguel.MANAGUA 25 (Agerpres). — Ministrul guatemalez al relațiilor externe. Fernando Andrade Diaz, a conferit, la Managua, cu omologul său nicaraguan, Miguel d’Escoto, cu privire la evoluția evenimentelor din America Centrală, transmite agenția .Prensa Latina.

Manevre militare în Atlanticul de vest 
și bazinul CaraibilorWASHINGTON 25 (Agerpres). — La marile manevre militare ale Statelor Unite.care au început in Atlanticul de vest și în bazinul Caraibilor participă 32 nave militare, cărora li se vor adăuga nave britanice și olandeze. Exercițiile vor dura pînă la 17 septembrie. în cadrul manevrelor este prevăzută și o demonstrație de forță in largul coastelor Republicii Nicaragua — relatează agenția Taniug, calificînd această demonstrație ca fiind periculoasă.în circa 10 zone de’ importanță strategică de pe glob sint, în pre

Apreciind pozitiv eforturile întreprinse de țările „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — privind reglementarea pe calea negocierilor politice a. situației conflictuale din regiune, Andrade Diaz a relevat, in context, că țara nu va permite staționarea unei baze străine pe teritoriul său și nici nu vă participa la exercițiile militare organizate în Marea Caraibilor de către Statele Unite, în cooperare cu Honduras.CIUDAD DE PANAMA 25 (Agerpres). — Cea de-a patra intîlnire a miniștrilor relațiilor. externe ai țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — cu omologii lor centroamericani va avea loc la 7 septembrie a.c. la Ciudad de Panama. a anunțat ministrul de externe pânamez, Juan Jose Amado.Viceminiștrii de externe din țările „Grupului de la Contadora" — care încearcă să găsească o soluționare negociată a situației conflictuale din America Centrală — au început o reuniune de lucru la Ciudad de Panama în vederea pregătirii întîlnirii de la 7 septembrie.
zent, în curs de desfășurare manevre militare in care forțe ale S.U.A. joacă un rol major — relatează agenția Taniug, care adaugă că aproximativ 450 000 militari americani sint staționați în diferite părți ale lumii.Cind. cu cîtva timp în urmă, au fost anunțate aceste manevre de o amploare fără precedent ale S.U.A. in Caraibi, știrea a provocat vii proteste. în America Latină, cît și luări de. poziție critice ale unor congres- mani americani, ale populației și presei din S.U.A. și din alte țări.
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