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Prilejuind reafirmarea puternică a sentimentelor de aleasă stimă, de nețărmurită dragoste

pe care oamenii muncii de pe meleagurile tulcene, asemenea întregului nostru popor,

le nutresc față de secretarul general al partidului, a hotărîrii lor de a înfăptui exemplar

programele de dezvoltare economico-socială a patriei, ieri a avut loc

Pentru recolte superioare 
In anul viitor

- semințe de cea mai bună calitate

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL TULCEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut vineri, 26 august, o vizită de lucru in jude
țul Tulcea.

împreună cu conducătorul partidului și statului la vizită au 
participat tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, Ion Pățan.Acest nou dialog de lucru, care se Înscrie pe linia repetatelor intilniri ale secretarului general al partidului cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale în județul de la gurile Dunării, a avut loc în atmosfera laborioasă, de puternic avînt cu care oamenii muncii din această parte a țării au întimpinat, asemeni întregului popor, marea noastră sărbătoare națională de la 23 August. Fiecare colectiv, care a avut cinstea să se întîl- nească în această zi cu secretarul general al partidului, a raportat cu mindrie despre succesele obținute in întrecerea socialistă. Prin munca rodnică, plină de abnegație a tulcenilor, în primul semestru producția-marfă a sporit cu 3,4 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, iar sarcinile la export au fost îndeplinite in proporție de 107,9 la. sută.în cadrul dialogului fructuos purtat cu colectivele principalelor unități industriale din municipiul Tulcea au fost evidențiate aceste realizări și în același timp au fost stabilite căile și metodele- menite ,să . asigure realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, astfel încît, printr-o mai eficientă .valorificare a resurselor de care dispune, județul Tulcea să-și aducă o contribuție tot mai mare la înflorirea economico-socială a patriei noastre.In timpul vizitei, muncitorii, specialiștii, ceilalți oameni ai muncii au dat o înaltă apreciere îndrumărilor și orientărilor prețioase formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ex- primîndu-și deplina convingere că ele vor constitui un nou și puternic imbold pentru mobilizarea și mai largă a colectivelor în îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal, pentru creșterea potențialului economic al județului lor și pe această cale a ridicării calității vieții. Ei știu bine că dacă județul lor realizează astăzi prin cele 55 unități industriale — îndeosebi în metalurgie, chimie, construcția de mașini, industria construcțiilor navale și industria materialelor de construcții — o producție industrială de 30 de ori mai mare de- cit în 1950, dacă astăzi mai mult de jumătate din populația municipiului Tulcea locuiește în case noi, acest fapt se datbrește socialismului, cu deosebire perioadei ultimilor 18 ani, de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui deosebită grijă pentru dezvoltarea echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării s-a reflectat cu putere și în creșterea impetuoasă a producției industriale și agricole tulcene și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor de pe aceste meleaguri. Tulcea de azi este singurul producător al feroaliajelor românești, Tulcea zilelor noastre este singurul nostru port de pescadoare și tot aici se află unul dintre cele mai moderne șantiere navale ale țării.

Semnificativa momente ale rodnicului dialog de lucru pe care secretarul general al partidului l-a avut cu oamenii muncii din două unități reprezentative ale Industriei județului Tulcea : 
întreprinderea de alumină și Combinatul metalurgic

•Tulcenii afirmă cu îndreptățită mindrie, cu profundă recunoștință că la temelia tuturor acestor importante realizări se află contribuția directă, sprijinul nemijlocit ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, din inițiativa căruia s-au născut un județ nou, uzină cu uzină, noul chip urban al orașului de la porțile Deltei.Oamenii muncii din municipiul Tulcea l-au primit și de această dată pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu sentimentul bucuriei pe care .le-o conferă marile împliniri de pînă acum, cu convingerea că prin înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, județul lor, țara întreagă vor urca pe noi trepte de progres și civilizație.Ora 9,15. Elicopterul prezidențial aterizează pe stadionul municipal, care a îmbrăcat haină de sărbătoare. Zecile de mii de cetățeni, prezenți in tribune, poartă drapele tricolore și roșii, portrete ale secretarului general al partidului, mari pancarte pe care se. poate citi : „Bine ați venit an județțil Tulcea, mult iubite și.stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu !“, „Ceaușescu și poporul, patria și tricolorul !“, „Ceaușescu eroism — România comunism !“.Alăturînd numele tovarășului Nicolae Ceaușescu de numele partidului, al patriei și poporului, cei prezenți leagă, de asemenea, numele conducătorului partidului și statului nostru de cea mai' arzătoare problemă a zilelor noastre — pacea, pur- tînd semnificative chemări și îndemnuri : „Să triumfe libertatea și pacea !“, „Nu bugete militare, fonduri pentru dezvoltare !“.Cei prezenți pe stadion fac o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și, prin îndelungi urale și ovații, bucuria de a-1 saluta din nou, ca oaspete drag, pe secretarul general al partidului. Se scandează cu însuflețire minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu, fiu iubit, în Tulcea bine-ați venit !“.La scara elicopterului prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat de primul secretar al comitetului județean de partid. Ion Anastasiu, care îi adresează, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Tulcea,,un călduros bun venit.Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.O gardă militară, alcătuită din marinari ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, prezintă onorul.Pe stadion domnește o atmosferă de vibrant entuziasm. Răsună puternice urala și ovații, se rostesc cu

Simbol al dragostei șl prețuiriiprofundă dragoste, stimă, și respect numele partidului și al secretarului său general.După datina străbună, gazdele invită pe tovarășul Nioolae Ceaușescu să guste din pîinea și sarea ospeției, din plosca cu vin.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei au oferit cu emoție buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi îmbrățișează cu căldură, cu dragoste părintească pe cei mai mici cetățeni ai orașului.Dintr-o mașină deschisă, făcînd înconjurul stadionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie ovațiilor mulțimii.Pe arterele orașului, secretarul general al partidului este salutat cu aceeași dragoste, cu căldură și recunoștință de mii și mii de cetățeni, în tot orașul răsună, rostite din inimă. cuvintele „Ceaușescu—P.C.R. !“.Primul obiectiv vizitat a fost ÎN
TREPRINDEREA DE ALUMI
NĂ situată pe platforma industria- : lă a Tulcei.Aici, în întîmpinarea tovarășului 

Nicolae .Ceaușescu au venit Gheorghe Caranfil, ministrul industriei chimice, Iustin Dimitriu, director general. al Centralei de metale neferoase și rare, membrii conducerii unității.Pionieri, șoimi ai patriei, tineri ,au oferit buchete de flori.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat ■onorul.Primul secretar al comitetului județean de partid a raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu despre modul cum județul realizează planul. național unic de dezvoltare economico-socială în profil teritorial pe acest an. Se subliniază că în perioada 1 ianuarie — 31 iulie 1983 indicatorul producția netă a fost depășit cu 5,2 la sută, productivitatea muncii a crescut cu 2,8 la sută. în ceea ce privește, producția fizică este evidențiat faptul că aceasta a fost depășită la o serie de sortimente importante, între care plumb, zinc și cupru in concentrate, calcar siderurgic, utilaj metalurgic și altele.

Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii muncii de la întreprinderea de alumină are loc in fața unei machete care marchează etapele de punere în funcțiune și dezvoltare a unității,’pînă la capacitatea actuală. Directorul, întreprinderii, Aurel Urcan, informează că, în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentei vizite, la dezvoltarea întreprinderii, s-a avut în vedere folosirea rațională a spațiilor de producție. Aceasta a permis ca dinamica producției să fie în continuă creștere, asigurindu-se toate condițiile pentru atingerea capacității proiectate. în acest sens sînt relevate unele măsuri luate la nivelul întreprinderii pentru modernizarea instalației de prelucrare a bauxitelor inferioare, precum și principalele lucrări de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică aflate în atenția permanentă a acestui colectiv.Gazdele evidențiază preocupările
(Continuare în pag. a IlI-a)

A mai rămas puțin timp pină la începerea însămînțărilor de toamnă, timp în care unitățile agricole trebuie să încheie toate pregătirile necesare. Experiența — mai ales cea din anul trecut — arată că folosirea semințelor din soiurile stabilite de organele agricole de specialitate pentru fiecare zonă, cu însușiri biologice superioare, este hotărîtoare pentru asigurarea densității optime a plantelor, pentru realizarea de recolte mari. Dealtfel, înseși reglementările legale în vigoare prevăd norme riguroase cu privire la producerea, condiționarea, transportul și folosirea semințelor, asigurarea respectării acestor norme revenind atît organelor centrale și locale de specialitate, cît și inginerilor agronomi din unitățile agricole de producție. Cum se desfășoară aprovizionarea unităților agricole cu semințe și care este stadiul condiționării și analizării însușirilor lor biologice ?După cum sintem Informați de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, deși condițiile climatice nefavorabile din prima jumătate a anului au influențat negativ producția de cereale păioase, totuși, în prezent sînt asigurate semințele de griu, orz, secară, rapiță și alte culturi care se însămînțează în toamna acestui an. Cu alte cuvinte, sînt create deci premisele pentru respectarea structurii soiurilor și a proporțiilor stabilite în mod științific. Astfel, pentru producția de grîu a anului viitor, în județele din cîmpie se vor menține soiurile de mare productivitate „Fundulea 29“ și „Lovrin 32“.Pentru asigurarea structurii solurilor prevăzute a se cultiva în fiecare unitate agricolă, se efectuează transferul de semințe între județe. Ministerul Agriculturii a emis, cu o sâptămînă mai devreme decît în alți ani. repartițiile de semințe, astfel încît există condiții ca transferul să se desfășoare mult mai operativ și, deci, să se încheie pretutindeni pînă în momentul începerii semănatului. Cum se realizează această acțiune ? Aprovizionarea cu semințe de orz și orzoaică este avansată. De asemenea, mai devreme decît în anii anteriori, unitățile întreprinderii pentru contractarea și condiționarea semințelor de cereale au început să trimită județelor beneficiare importante cantități de semințe de grîu. La această dată sînt de expediat cantități mari de grîu pentru sămin- ță, îndeosebi din județele Timiș, Călărași, Constanța și altele. De
Timp al muncii, 
timp al creației

Dragostea pentru frumos a oamenilor acestor pămînturi este veche, asemenea vechimiilocurilor In care trăim. Pentru că, de. bună seamă, cea dinții dintre toate frumusețile care au meritat și merită cu adevărat dragostea cea multă a romanilor a fost și rămîne țara.Din dragostea pentru țară s-a născut dragostea pentru semănatul și culesul griului și porumbului, dragostea pentru zidirea de case, pentru înfrumusețarea, apoi, a caselor cu toate frumusețile izvorîte din vrednicia războiului de . țesut șî a roții olarului, apoi dragostea pentru lemnul pridvoarelor și al porților, pentru curtea cea din față, cu flori, și pentru grădina, mai mare, din spate, cu de toate, dragostea pentru prunci, adică dragostea pentru viitorul țării, nefrind nici pe departe ultima dintre dragostele ade-_ vărate ale unui neam" așezat.Din dragostea pentru țară s-a născut, firesc, dragostea pentru libertate și pentru independență.Pe vremea lui Ștefan și Mihai și Avram Iancu această dragoste se mărturisea intr-un fel, la 23 August 1944 încă a mai fost nevoie de arme, dar de la Eliberare încoace putem iarăși vorbi despre dragostea cea multă pentru țară, pentru independență și suveranitate tot prin,ne- somnuri în preajma griului și porumbului, a furnalelor Hunedoarei, prin nesom- nuri din biblioteci, de acasă, de pe marile șantiere, din spitale, din aeroporturi sau din gări.Este nesomnul muncii și al creației unui popor care își scrie în mod demn și respon

sabil noul său destin de progres și civilizație, antrenat cu întregul său potențial material, uman și moral în opera de traducere în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII- lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, ale recentei plenare a C.C. al P.C.R. care a aprobat măsuri de o deosebită importanță pentru accelerarea progresului economic al țării, pentru perfecționarea relațiilor sociale, pentru afirmarea, unei noi calități în întreaga activitate
ÎNSEMNĂRI
de Teofil BĂLAI

socială. Așa cum arăta tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu in recenta cuvîntare la consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative : „Socialismul nu este un marș triumfal, ci un drum de muncă și luptă revoluționară".Și înțelegerea de către întregul nostru popor a acestui mare a- devăr se ’ poate descifra lesne în faptele de muncă scrise pe întreg cuprinsul țării cu majusculele dăruirii si hărniciei.Istoria cea veche și istoria care se scrie astăzi își dau mina memorizînd rămînerea în timp a oamenilor acestor păminturi prin faptele lor de laudă și cinstire pentru țară.
De pildă, drumurile Someșului — cel Cald, cel Rece și cel Mic — drumuri în sus, spre izvoare, au fost și rămin drumuri ale istoriei’ adevărate.Lingă numele cel mare al lui Gelu, văile Gilăului au'în

aceea trebuie luate în mod operativ măsuri pentru procurarea vagoanelor necesare și încărcarea lor, astfel încît transferul de semințe-în- tre județe să fie grăbit. Totodată, fiecare unitate agricolă, pe baza repartițiilor elaborate de direcția agricolă județeană, este obligată să preia de la centrele județene de semințe cantitățile de semințe repartizate, să asigure păstrarea' lor în bune^ condiții pînă în momentul semănatului.Una din condițiile importante ale sporirii producției de grîu, precum și la celelalte cereale păioase de toamnă, o constituie folosirea de sămîn- ță cu însușiri biologice superioare ; aceasta presupune însă condiționarea ei cu răspundere, efectuarea din timp și in mod exigent a analizelor de laborator. Care este stadiul acestor operațiuni hotărîtoare pentru viitoarea recoltă ? întreprinderea de specialitate a încheiat condiționarea întregii cantități de semințe de orz și orzoaică și este pe terminate la grîu. Această operațiune este avansată și Ia griul de sămînță provenit din producția proprie a unităților agricole. Condiționarea semințelor trebuie grăbită insă în județele Constanța și Dolj. Concomitent, este necesar să fie efectuate analizele de laborator pentru toate semințele care urmează a fi folosite în această toamnă. Potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, au și fost efectuate analize la 300 000 tone grîu din cantitatea pentru care s-au ridicat probe, lucrările fiind avansate în județele Timiș, Iași și Cluj. Atît luarea probelor, cît și efectuarea analizelor de laborator trebuie intensificate cu deosebire în județele Mehedinți, Olt și Prahova. Activitatea trebuie să fie astfel organizată încît, pînă la începutul lunii septembrie, întreaga cantitate de semințe care va fi folosită în campania însămînțărilor de toamnă să aibă buletine de analiză.încheierea din timp a tuturor pregătirilor pentru însămînțările de toamnă este o sârcină de mare răspundere, care trebuie să preocupe îndeaproape organele și organizațiile de partid de la sate, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole. Este în interesul producătorilor agricoli, al economiei naționale ca în anul care vine să fie obținute recolte mari la cerealele păioase, la celelalte culturi care se însămînțează toamna.

vățat Insă în ultimii ani și alte nume. Foarte multe nume simple așezate la temelia celei mai noi și mai cunoscute legende din această parte a țării ; legenda complexului hidroenergetic Tarnița-Mă- rișel-Gilău. In biografia de apă și stincl a acestor locuri . s-au înscris astfel numele maistrului Pavel Oțet, veteranul șantierului de lâ Tarnița, alături de cel al maistrului Alexandru Fărcaș, al electricienilor, lui Va- sil'e Chiș, lingă cel al artificierului I. Maghiar sau al, inginerului Alexandru . Re- breanu, prin, “osteneala căroră, în afara valorificării în lumină a potențialului hidroenergetic al apelor someșene, lacul de la. Someșul Cald a sporit capacitățile actuale de aprovizionare eu apă potabilă a municipiului Cluj- Napoca, înlesnind prinlr-un sistem complex și sarcinile de purificare a acesteia.Sau, în cealaltă parte a țării, pe marea magistrală albastră care este șantierul Canalului Dunăre — Marea Neagră, această exemplară școală a muncii și impresionantă demonstrație a ingeniozității și îndrăznelii noastre Inginerești, așezind alături de numele inginerului Saligny miile de nume tinere care au rescris geografia bătrinei Dobroge cu îndrăzneala virstei curajului lor care este însăși vîrsta țării. Podurile de la Medgidia și Basarabi, ecluzele, porturile noi de la Cernavodă pină la A- gigea, fastuoasele faleze și zonele de ăgre- ment csrre dau strălucire acestei ctitorii de îndrăzneală și frumusețe socialistă sînt cu adevărat mîndria întregii țări, pentru că
(Continuare 
în pag. a Il-a) ,
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la’zi «AGRICULTURĂ Ministrul afacerilor externe al Indiei

va face o vizita oficiala în România
Cronica zilei

RECOLTAREA FLORII-SOARELUI La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii In- dia, P. V. Narasimha Rao, va efectua o vizită oficială in Republica Socialistă România in prima decadă a lunii, septembrie a.c.
brăila: Cu combinele sau manual,

în județul Brăila, culesul florii- soarelui se desfășoară din plin. Pină joi seara recolta a fost strinsă de pe 24 000 hectare din cele 36 579 cultivate. La această lucrare sint folosite 680 de combine și, după cum se apreciază la direcția agricolă județeană, menținerea vitezei de lucru planificate, de 3 750 hectare, asigură încheierea recoltării în timp scurt. Cum se desfășoară lucrările ?Stadiul diferit de coacere a florii- soarelui a accentuat răspunderea mecanizatorilor șl specialiștilor în ceea ce privește alegerea momentului optim de recoltare. Străbătînd ogoarele brăilene, am văzut lanuri cu capitule coapte amestecate cu altele încă verzi. Stadiile diferite de vegetație impun modalități diferite de lucru. „Procedăm diferențiat, în raport cu starea lanurilor — ne spunea ing. Ion Susanu, directorul direcției agricole. Recoltăm mai întîi mecanic lanurile cu umiditate între 15 și 18 la sută. Acolo unde există rînduri de plante sau vetre cu capitule verzi, combinele le ocolesc, ele fiind tăiate și strînse de cooperatori in grămezi, iar după două-trei zile sint treierate staționar".La I.A.S. însurățel, munca este astfel organizată încit toate culturile care au ajuns la maturitate să fie strînse în timp scurt și fără pierderi. La ferma nr. 3 se lucra la recoltarea florii-soarelui. Am aflat că la intrarea combinelor în lan umiditatea era intre 15 și 17 la sută. Principalul obiectiv al lucrătorilor din această unitate este evitarea pierderilor de recoltă, a spărturilor, obținerea unei producții fără corpuri străine. în acest scop, combinele sint reglate de trei-patru ori pe zi, în funcție de starea lanului la ora respectivă. „Urmărim ca viteza de înaintare a combinei să fie corelată

cu viteza de tăiere și preluare a capitalelor — ne spunea șeful de fermă, inginerul Anton Mitescu. în acest scop, reglăm în așa fel ««vîntul» ' și aparatul de batere, incit să nu se scuture capitulele, dar nici dispozitivele să nu arunce sămînța sau s-o spargă". Remarcăm, de asemenea, la această fermă grija pentru calitatea producției. Semințele erau depozitate temporar pe o pistă, într-un strat de 30—40 cm, și lopătate continuu, pentru a fi aduse la umiditatea optimă de livrare.Intens și cu răspundere se lucrează și in alte unități agricole. După cum ne spune tovarășul inginer Claudiu Radu, directorul S.M;A. Gropeni, Ia C.A.P. Tufești într-o singură zi au fost recoltate cu 18 combine 60 de hectare, iar Ia C.A.P. Stăncuța cu 7 combine 25 hectare. La C.A.P. Gropeni însă, lucrurile stau cu total altfel. Ne oprim la formația de combine de la ferma nr. 2, unde se făceau încercări. Se trăseseră cîteva brazde și era așteptat autocamionul care să transporte producția la baza de recepție. Abia acolo urma să se stabilească umiditatea. în loc să se determine umiditatea chiar in lan cu aparatul aflat în dotarea unității, acesta stătea nefolosit în biroul ingi- nerului-șef. Probele erau luate cu... combina — cite 5—6 tone de sămin- ță ! — iar șeful fermei, tehnicianul Ion Bogoi, și inginerul-șef al unității, Gheorghe Becheanu, stabileau „din ochi" gradul de umiditate. Acest exemplu este o dovadă a lipsei de răspundere chiar din partea unor cadre tehnice care au, ele în primul rînd, obligația de a aplica normele in vigoare, de a nu permite să pătrundă în circuitul agricol nici o sămînță necontrolată. Iar dacă , astfel de cadre nu înțeleg să-și îndeplinească obligațiile ce le revin, organele agricole din județ trebuie

să intervină pentru a curma asemenea practici ‘ păgubitoare !A.' Prelipceanu, directorul S.M.A. Viziru. ne spunea că, din cauza coacerii cu întirziere a lanurilor, recoltarea mecanică s-a amînat. Normal ar fi fost să se treacă la recoltarea manuală, capitulele să fie puse în bețe pentru a se usca mai repede. De ce nu se procedează așa ? „Avem 200 de cooperatori care lucrează la ■ stringerea fasolei, ne spune Cornel Șerbănescu, președintele cooperativei agricole Viziru. Producția e bună, dar o parte a fost prinsă de ploi și trebuie să o treierăm și s-o sortăm urgent ca s-o putem livra. Ne-am pregătit însă și pentru recoltarea manuală a florii-soarelui. Avem 200 de coșuri și 600 de saci. Cum termi-

lanăm de recoltat fasolea, trecem porumb". Vicepreședintele consiliului popular comunal, Anghel Bija, îl completează : „La strînsul fasolei se lucrează de zor. dar nici floarea-soa- relui nu poate aștepta. Căldurile din ultimele zile au grăbit coacerea, așa că trebuie să mobilizăm toate forțele comunei la recoltarea manuală. Așa ni s-a cerut la ședința de instruire, așa e bine și așa trebuie să facem". Că așa s-a cerut nu încape îndoială, dar indicațiile date trebuie să fie și aplicate zi de zi în practică. Numai așa va putea fi încheiată la timp recoltarea, vor fi evitate pierderile.
Lucian CIUBOTARU
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ialomița : Se strînge producția

în aceste zile, oamenii muncii de pe ogoarele județului Ialomița lucrează intens la stringerea florii-soa- relui de pe cele 35 800 hectare. Pînă ieri seara, lucrarea a fost executată pe 31 100 hectare și s-au creat condițiile ca duminică ea să se încheie in toate unitățile agricole, de stat și cooperatiste. Dealtfel, combinele și mijloacele de transport din unitățile care au terminat de recoltat floârea-soa- relui au fost trimise imediat in unitățile in care a rămas de strips producția de pe suprafețe mai întinse. Deplasarea combinelor și mijloacelor de transport are loc în timpul nopții, astfel îneît a doua zi dimineața, de la primele ore bune de lucru, ele să intre în brazdă. Combinele cu echipament pentru recoltarea integrală a florii-soarelui din consiliul agroindustrial Gîrbovi au fost repartizate în ajutorul unităților din consiliile agroindustriale Urziceni și Cocora, iar cele din consiliul agroindustrial Cosîmbești — în sprijinul unităților

din consiliile agroindustriale Movila și Țăndărei.Concomitent cu recoltarea florii- soarelui se desfășoară stringerea capi tulelor și transportul lor la bazele furajere, iar suprafețele respective sint eliberate de tulpini, în vederea asigurării frontului de lucru pentru tractoarele repartizate la arat. în aeest scop sînt folosite cu prioritate atelajele. Un exemplu bun in acest sens îl dau cooperativele agricole Gheorghe Doja, Miloșești, Munteni Buzău, Traianu, Smirna, Grivița, Gheorghe Lazăr, Balaciu și Sfîntu Gheorghe. Printre unitățile care au încheiat nu numai recoltarea florii- soarelui, dar și eliberarea suprafețelor de resturi vegetale și au executat arături de vară se numără cooperativele agricole din Gîrbovi, Ale- xeni, Valea Măcrișului, Gimbășani, întreprinderile agricole de stat Bără- ganu, Urziceni și Vlădeni.
Mihai ViȘOlU
corespondentul „Scinteii

&

IN ACȚIUNE -

Cuvînt hotărit pentru scurtarea drumului
de la cercetare la producțieporturi de substanțe chimice.de mic tonaj este cit-se poate de important. Au fost nominalizate în adunare in- . __________ _____ ___________ __ _________ stalații pilot — a căror, puneraynmilioane dolari ; s-a realizat o mi- funcțiune este incertă. în iacest sens,croproducție-în valoare de peste 82 ing. M. Suciu, ing. Tudbr Segărc.ea-milioane lei — cu o depășire de plan .;»«.■ ing. Ion Țiglațu au analizat cu de aproape 18 la sută. Sînt succese de -----—prestigiu ale acestei unități de cer- cetare-producție — componentă a marii familii de institute de cercetare aparținind Institutului central de chimie — ICECHIM — ce răspund unor comandamente majore ale miei naționale, trasate de Conferința Națională a partidului, privind reducerea importurilor de produse

Activitatea fiecărui colectiv mun- • citoresc, preocupările și eforturile depuse în producție, așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la «consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, trebuie apreciate în primul rînd în raport cu modul de îndeplinire, în. cele mai bune condiții, a programelor de dezvoltare economico-socială, a sarcinilor majore care stau in fața oamenilor muncii din fiecare unitate economică pe linia realizării producției fizice și de export, creșterii productivității muncii, reducerii consumurilor specifice și îmbunătățirii calității producției. în acest spirit, încă din primele momente ale desfășurării adunării oamenilor muncii din Institutul de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și producție pentru industria anorganică și metale neferoase din București, dezbaterile s-au axat pe problemele majore ale sporirii eficienței muncii colectivului de cercetători, proiectanți, tehnicieni și muncitori.„Avem datoria, avem obligația — preciza tovarășul inginer Gh. Bujgoî, directorul institutului — ca în această adunare a oamenilor muncii să analizăm cu înaltă răspundere întreaga noastră activitate. Raportarea strictă la indicatorii specifici planului nostru de activitate — cercetare, proiectare și producție — trebuie să fie singurul barometru al eforturilor fiecărui colectiv, ale fiecărui om în parte, să evaluăm amănunțit și concret atît modul de utilizare a modernelor capacități de producție și cercetare de care dispune institutul, cit și folosirea cu maximă eficacitate a timpului nostru de lucru. Trebuie să se înțeleagă, accentua vorbitorul, că momentul în care analizăm rezultatele activității noasțre este deosebit de important : ne aflăm la jumătatea cincinalului, iar realizările ce le vom obține în acest an condiționează, într-o măsură covîrșitoare, o seamă de obiective economice de interes național. Le știm cu toții, ele ne-au fost limpede conturate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei efectuate în institut la sfîrșitul anului trecut, cînd pentru activitatea de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare-producție de mic tonaj din domeniul chimiei anorganice și metalurgiei neferoase au fost stabilite sarcini clare și precise de dezvoltare".Din darea de seamă prezentată în fața adunării oamenilor muncii, din cuvîntul vorbitorilor aveam să constatăm că afirmațiile directorului institutului sînt susținute din plin de un rodnic bilanț al realizărilor. în șase luni de muncă, planul la • pro- ducția-marfă vîndută și încasată a fost îndeplinit în proporție de peste 132 la sută, în această perioadă au fost abordate peste 160 teme de cercetare — din care 27 nominalizate în planul de stat ; au fost elaborate și predate la beneficiar un număr de 16 tehnologii de laborator, micropilot și pilot (față de numai 7 tehnologii prevăzute în planul pe primele 6 luni) ; prin predarea în avans a unor lucrări de cercetare s-au creat condiții pentru realizarea extraplan

a 18 teme pentru asimilarea unor produse noi, care se adaugă altor 121 de produse în fabricație ce asigură o reducere a Importurilor de circa 6

econo-
însemnări de la adunarea 
oamenilor muncii din In
stitutul de cercetare, ingi
nerie tehnologică, proiec
tare și producție pentru 
industria anorganică și 

metalurgia neferoasă

mult spirit de răspundere asemenea situații și au făcut propuneri de urgentare a lucrărilor. Este adevărat că pentru întirzierea în realizarea acestor obiective răspunderea revine și unor unități productive — cele mai multe, din fcadrul Ministerului Industriei Chimice. însă nu e mai puțin adevărat, așa cum specificau vorbitorii, justificările de acest gen pot lesne, favoriza comoditatea și delăsarea pnor . cercetători și prdiectanți. La rîndul său, consiliul științific al institutului avea obligația să întreprindă acțiuni mai energice, în colaborarea cu alte unități, pentru rezolvarea tuturor problemelor, așa cum afirma, în mod autocritic, ing. Petre Potop — director adjunct științific al institutului. De asemenea, nu s-a preocupat suficient pentru a valorifica la export anumite produse a căror producție depășește necesarul economiei naționale, nu a insistat în suficientă măsură pentru asigurarea forței muncă în secțiile productive ale stitutului.Sînt, desigur, numai cîteva problemele abordate in cadrul adu- mării generale a oamenilor muncii, ele evidențiind hotărîrea colectivului de specialiști din această unitate de cercetare de a-și ridica activitatea la nivelul exigențelor puse de partid, de a munci cu abnegație și hotărire, fără preget, pentru inde- plinirea exemplară a sarcinilor, pentru a contribui in acest mod la progresul necontenit al economiei naționale.

de in-din

Vlaicu RADU

cinema
0 Pe malul sting al Dunării albastre : 
PATRIA (11 86 25) — 15,45; 18; 20,15.
• Secretul cifrului : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20. 
0 Rîul care turcă muntele : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© 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 : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 12; 16; 19.
© Tntîlnirea : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.

grupe (Baia etc.), inca- reali-

chimice anorganice neferoase, valorificarea superioară a materiilor prime indigene cu conținuturi scăzute de elemente utile, elaborarea unor tehnologii de reutilizare a unor produse și materiale recuperabile.Dar participanții la discuții nu au insistat asupra acestor rezultate pozitive. Dimpotrivă, s-a '’stăruit îndeosebi asupra unor neajunsuri și neîmpliniri. Astfel, specialiștii institutului au dat dovadă că țin la prestigiul ciștigat, că au tăria de a recunoaște in, spirit autocritic că activitatea în primele șase luni ale anului putea fi cu mult mai bună dacă se acționa cu mai multă ho- tărîre atît pentru finalizarea unor cercetări mai vechi, realizate de colectivele din unele centre și de cercetare din provincie Mare, Oradea, Turda, Slatina cit șl pentru devansarea sau drarea în termenele stabilite azării unor piloți industriali construiți pe platformele unor combinate chimice din țară. In acest sens, ing. Leaua D., bunăoară a ținut să atragă atenția asupra faptului că, deși cercetările și experimentările privind valorificarea zgurilor, a prafurilor volatile, a unor compuși de mangan din unele unități din industria metalurgiei neferoase etc. sînt de multă vreme finalizate, ele nu se aplică încă, răspunzători de acest lucru fiind fără îndoială și cercetătorii. De asemenea, o serie de piloți industriali de mare importanță pentru economia națională au stadiile de execuție întîrziate.Or, asemenea instalații mici, așa cum preciza în cuvîntul său tovarășa Maria Ionescu — director general al Institutului central de chimie — trebuie considerate drept instalații experimentale-productive ; pe producțiile lor, de ordinul tonelor sau doar al sutelor de kilograme, economia națională contează, aportul lor în reducerea unor im- V
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SimpozionVineri dimineață au Început In Capitală lucrările simpozionului cu tema „Importanța experimentelor georaorfologice de teren pentru amenajarea terenurilor și a apelor", organizat de Institutul de geografie al Universității din București, în colaborare cu Consiliul Național al Apelor,. Academia de Științe Agricole și Silvice și Uniunea Geografică internațională.

Participă specialiști români și străini din 20 de țări ale lumii, care prezintă comunicări privind metodologia cercetării proceselor de degradare a terenurilor, a combaterii acestora și amenajării complexe a bazinelor hidrografice, precum și condițiile în care trebuie aplicate măsurile de utilizare cit mai adecvată și eficientă a terenurilor.
vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27 

august, ora 21 — 30 august, ora 21. In 
tară : Vremea va fi în general frumoa
să, cu cer variabil. Vor cădea averse 
Izolate de ploaie însoțite de descărcări 
electrice, îndeosebi la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la

moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, izolat 
mai coborite în estul Transilvaniei, lai
cele maxime intre 20 șl 30 de grade. 
Dimineața, pe alocuri, se va semnala 
ceață. In București : Vreme in general 
frumoasă, cu cer variabil, favorabil 
ploii slabe. Vîntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile mihime vor fi 
cuprinse între 11 și 13 grade, iar cele 
maxime intre 26 și 28 de grade. (Ileana 
Minăilă, meteorolog de serviciu).

La 26 august, Mohamed Arsalane el Jadidi, secretarul general al Partidului Național Democrat din Maroc, care, in fruntea unei delegații, ne vizitează tara, la invitația Consiliului Național' al F.D.U.S., a avut o întrevedere cu Virgil Teodorescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. Cu acest prilej au fost evocate bunele relații care există pe multiple planuri intre cele două țări și a fost subliniat rolul parlamentelor in dezvoltarea relațiilor bilaterale, in eforturile pentru consolidarea păcii și securității internaționale, pentru înfăptuirea dezarmării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, creșterea înțelegerii și colaborării intre popoare.în aceeași zi, delegația a avut tn- tilniri de lucru cu tovarășul Vintilă Rotaru, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, și la Combinatul poligrafic „Casa Scîn- teii".în timpul șederii lor în țară, oaspeții au vizitat, de asemenea, obiective social-culturale din București și județul Brașov.
★Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a declanșării luptei armate a poporului namibian — Ziua Namibiei — vineri după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală consacrată evenimentului, organizată de Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa și Institutul turale cuDespre a vorbit A luat Kamwi, reprezentantul permanent al S.W.A.P.O. in țara noastră.La manifestare au participat reprezentanți ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ai I.R.R.C.S., ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor organizații de masă și obștești, oameni de cultură și artă, un numeros public. Au fost prezenți studenți namibieni ca- re-și fac studiile in țara noastră.(Agerpres)

român pentru relațiile cul- străinătatea.importanța evenimentului ziaristul Mircea Moarcăș. apoi cuvîntul Bernard

® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT o SPORT © SPORT
ÎNCEPÎND DE AZ! în cîteva rînduri

Start în divizia A la fotbalAstăzi începe ediția 1983—1984 a campionatului diviziei A la fotbal, în etapa inaugurală sint programate următoarele meciuri: Rapid București — F.C. Olt (stadionul Republicii) ; Dinamo București — Chimia Rm. Vîlcea (stadionul Dinamo) ; Dunărea C.S.U. Galați — Politehnica Iași ; F.C. Argeș Pitești — Petrolul Ploiești ; F.C. Baia Mare — F.C. Bihor Oradea ; A.S.A. Tg. țdureș —

Jiul Petroșani ; S.C. Bacău — Universitatea Craiova ; Corvinul Hunedoara — Sportul Studențesc București ; C. S. Tirgoviște — Steaua București. Toate partidele vor începe la ora 18.00.Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate meciurile etapei. Transmisia se va efectua pe programul I.
La Constanța —Sala sporturilor din Constanța, va găzdui începind de astăzi întrecerile tradiționalului turneu internațional de box „Mănușa Litoralului", care la cea de-a 12 ediție a sa va reuni în ring peste 80 de pugiliști din Bulgaria, R.D. Germană, Irlanda, Iugoslavia, Turcia, Ungaria și România.Din țara noastră participă boxeri de la 16 cluburi și asociații sportive din București, Brăila, Galați, Buzău, Iași, Medgidia, Cqnstanța și alte orașe.

„Mănușa Litoralului"Printresportivi valoroși in frunte cu Geor- gică Donici, Ionel Panăite, Nicolae Șchiopu, Mihai Valentin, Ion Cor- neanu și Nicolae Cioba.nu, Noel Reid (Irlanda), Genghiz Erdemir (Turcia), Thorsen Schlosser, Detlef Streek (R.D. Germană) și Dimiter (Bulgaria).Festivitatea de deschidere loc la ora 17,30, iar primul suna la ora 18.

participant! se numără
Ivanovva avea gong va

INTRE 7 Șl 8 SEPTEMBRIE

Poligonul Tunari, gazda campionatelor europene de tirLa Poligonul Tunari din Capitală avut loc o conferință de presă, in cadrul căreia membri ai conducerii și ai litate vind telor . ... . ...in perioada 1—8 septembrie .. . S-a arătat că_locul desfășurării în- a conform cerințelor

a Confederației europene de tir Fecțerației române de specia- au prezentat informații pri- stadiul pregătirilor Campiona- europene, ce se vor desfășura ' ' ' * • ■ • 1983.
cursuri la toate armele, atît la seniori și senioare, cit și la juniori, ceea ce face din competiția bucu- reșteană o veritabilă repetiție generală pentru Jocurile Olimpice anul viitor, de la Los Angeles. de

trecerilor — Poligonul Tunari fost amenajat regulamentelor internaționale, fiind construite noi .viteză și talere. De asemenea, au fost reamenajate standurile de tragere pentru probele de pistol și pușcă, cei peste 900 de sportivi și sportive " — - •avind de celS-acerileRomâniei se vor desfășura con-

poligoane de pistol
europenedin 27 de țări condiții de concurs excelente, mai bun nivel.arătat, totodată, că ce vor fi găzduite de capitala

Timp al muncii,
(Urmare din pag. I)aici au învățat la școala abnegației nerl de pe României, înălțimea faptele lor au intr-adevăr dimensiune de simbol.Cum simbolice sînt și noile lumini ale Calafatului industrial care înconjoară cu protectoare încredere in ziua de mîine marele monument al Independenței de la 1877 dăruit orașului de la Dunăre chiar pe locul de unde au fost trase primele salve de tun vestind drumul prin Plevna, prin Gri- vița și Smîrdan spre marea noastră neatîrnare.Și cum purtătoare de simboluri sînt trenurile de cărbune dat țării în ceasu-

muncitorești ti- intreg cuprinsul Privite de la acestor lucrări.
rile de zi și de noapte ale Văii Jiului de brigadierii inginerului Titus Costache de la Lupeni, care se numesc Mihai Blaga, loan «Nistor, Ion Sav sau MatyusLăszlo sau ai celor de la Paroșeni, care se numesc Iosif Bocan, Alexandru Bucea, Vasile Cerceja sau Fazekaș Francisc și mulți alții, datorită rora se scrie t_________dependență energetică tării.Pădure de __________  ...în strălucitele reușite agricole cu adevărat de talie internațională de la cooperativa agricolă de producție din Salonta sau de la întreprinderea agricolă de stat din Prejmer în care noua noastră revoluție din agricultură își prefigurează de

i muncii apropiatasimboluri

la intre-

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 AUGUST 198323 19 60 70Extragerea I : 52 2177 75

Extragerea a II-a67 31 12 50 14 58 5 13 5449
CÎȘTIGURI:FOND TOTAL DE930 583 lei, din care 258 791 lei, report la categoria 1.

• La Viena au început întrecerile campionatelor europene de atletism pentru juniori. în seriile probei masculine de 2 000 m obstacole, sportivul român Viorel Popescu s-a clasat pe locul doi m prima serie, cu 5’37”16/100, obținind calificarea in finală. Printre finalistele probei feminine de 1 500 m fete se numără și atleta româncă Margareta Keseg, cronometrată in serii cu timpul de 4'29”07/100.• în optimile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la Mahwah (New Jersey), jucă- țoarea româncă Virginia Iluziei’a in- vins-o in. două seturi, cu 6—1, 6—4, 
pe Wcn’cly White (S.U.A.).© Cu prilejul unui concurs internațional desfășurat la Pisa (Italia), atleta sovietică Tamara Bikova a stabilit un nou record mondial în proba feminină de săritură in înălțime cu performanța de 2,04 m.O în penultima zi a campionatului mondial de .baschet pentru juniori, competiție ce se desfășoară la Palma de Mallorca, selecționata R.F. Germania a obținut o surprinzătoare victorie cu scorul de 88—87 (38—41) in fața echipei S.U.A. în alte două jocuri, Italia a întrecut cu 91—89 (după prelungiri) Argentina, iar Spania a dispus cu 88—68 (42—38) de formația Iugoslaviei.în clasament conduce U.R,S.S. — 11 puncte, urmată de Spania, S.U.A., Brazilia și Italia — cu cite 10 puncte.• Proba masculină de viteză (amatori) din cadrul campionatelor mondiale de ciclism de la Zurich a fost ciștigată de Lutz Hesslich (R.D. Germană), care l-a întrecut în finală pe Serghei Kopîlov (U.R.S.S.). Medalia de bronz a revenit lui Michael Hubner (R.D. Germană).în proba similară feminină, titlul de campioană a lumii a fost cucerit de Connie Parașkevin (S.U.A.), învingătoare în finala disputată în compania Claudiei Lommatzsch (R.F. Germania).® Meciurile disputate In ziua a treia a competiției internaționale masculine de volei de la Odesa s-au încheiat cu următoarele rezultate : S.U.A. — Cehoslovacia 3—0 ; Japonia — România 3—0 (15—8. 15—7,15—9) ; Finlanda — Cuba 3—0; U.R.S.S. (B) — Polonia 3—1 ; Bulgaria — Politehnika Odesa 3—0.

CLUJ : A fost dată 
în exploatare linia electrică 

Gădălin - Cluj-NapocaDupă ce in primul semestru au fost finalizate lucrările stației de conexiuni Gădălin și liniile de intrare și ieșire din artera Luduș — Roșiori, prin care au fost legate la sistemul energetic național de înaltă tensiune zonele Bistrița, Cluj și Satu Mare, recent, colectivul de constructori al grupului ele șantiere „Electromontaj" Cluj a terminat și pus in funcțiune linia electrică de. 400 kV .. ..........Cluj-Napoca și stația de mare de aceeași putere racordarea Combinatului greu și al altor mari consumatori din municipiu la această rețea. Acesta importante obiective sint dotate cu aparatură de fabricație românească de inaltă tehnicitate, izolatorii-suport fiind realizați la „Electroceramica" Turda. (Costel Ștefănescu, corespondentul „Scinteii").

Gădălin — transferee asigură de: utilaj

Cartea românească 
la tîrguri internaționaleDe mai mulți ani, România se numără printre participantele la tîrgu- irile internaționale de toamnă eu profil de carte. Seria prezențelor românești de acest gen va fi deschisă prin apropiatui tirg de carte de la Moscova (6—12 septembrie), manifestare ajunsă la a Vl-a ediție. Peste 1 300 de volume, reprezentihd tot atîtea titluri de carte, vor 1’âce aici obiectul unei expoziții. Astfel, pentru tirgul din capitala sovietică au fost trimise volume ale celor 23 de edituri din țara noastră — lucrări so- cial-politice, cărți științifice și tehnice, de largă informare și cu caracter enciclopedic, volume de beletristică românească și traduceri din literatura universală, ediții de valorificare a patrimoniului literar clasic, cărți și albume de artă.Tot in această perioadă, alte prilejuri de etalare a producției noastre editoriale actuale vor fi oferite de tradiționalele tirguri de , carte de la Frankfurt pe Main și Belgrad, manifestări internaționale la care țara noastră ia parte an de an. Pentru tirgul din capitala iugoslavă (unul dintre cele mai vechi cu acest profil, care numără 28 de ediții), ca și pentru cel de la Frankfurt pe Main, au fost alese cărți din producția noastră curentă. Alături de literatură social-politică, în standurile noastre vor fi prezentate volume de beletristică originală și traduceri, antologii de folclor, cărți de poezie, teatru și proză contemporană, precum și de valorificare a moștenirii noastre clasice.

ț,
(Agerpres)

timp al creațieipe acum dimensiunile e- xemplare.Și exemplele pot fi continuate din toate de activitate și colțurile țării.Bineînțeles că încă multe de. toate domeriiile tate și în toate colțurile țării. Important este însă că- faptul că istoria de astăzi in-
a

domeniile din toatemai sînt făcut. în de activi-
Și

se scrie cu fapte care vor depune mărturie peste timp despre tot ce are mai bun poporul român in structura ființei sale naționale.Și rămînerea în timp a oamenilor României socialiste prin faptele lor de muncă, patriotism dragoste și pentru nu poate
de abnegație, de revoluționar, de pentru frumos mai binele țării, fi in nici un fel

separată de ceea ce tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu exprima cu atita limpezime în cuvintarea Ia recenta consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico- educative : „în anii con
strucției socialiste — odată 
cu transformarea revolu
ționară a societății noastre 
— partidul nostru s-a 
transformat într-o puterni
că forță politică, care își 
îndeplinește cu cinste înal
ta sa misiune istorică, răs
punde pe deplin năzuințe
lor națiunii noastre socia
liste, asigură făurirea cu 
succes a socialismului și 
comunismului in România".Adevărurile mari încap în asemenea cuvinte de e- xemplară rigoare, de exemplară exactitate.

Informații pentru depunătorii care pierd libretele 
de economiiîn cazul pierderii libretului de economii, titularul trebuie să anunțe în scris unitatea C.E.C. cea mal apropiată, iar după 30 de zile de la publicarea lui in lista oficială a libretelor pierdute se eliberează un alt libret, in care se Înscrie soldul la zi din fișa de cont sau se restituie. soldul in numerar.în cererea către unitatea C.E.C. este necesar să __  _____________neapărat numărul libretului pierdut sau sustras, întrucit evidența depunerilor la C.E.C. se ține pe baza numerelor libretelor și 'nu a numelui depunătorilor. în caz că nu se cunoaște numărul libretului, titularul va depune o cerere pentru identificarea acestuia, in care se va menționa felul libretului, data și unitatea emitentă sau data efectuării unor operații și unitatea la care s-au efectuat. După identificarea libretului, titularul va depune declarația de pierdere sau de sustragere a libretului.în scopul identificării libretelor

se menționeze

pierdute sau sustrase Casa de Economii și Consemnațiuni a luat măsura ca la emiterea libretelor de economii nominale unitățile C.E.C. să elibereze depunătorului un tichet pe care sint înscrise numărul libretului, unitatea emitentă, precum și unele indicații utile prin care se recomandă ca depunătorul să păstreze tichetul separat de libretul de economii.Este necesară această măsură de precauție, deoarece in caz de pierdere a libretului de economii, numărul libretului și unitatea emitentă se pot afla din tichetul respectiv. în acest mod, pe baza tichetului, unitățile C.E.C. au posibilitatea să identifice operativ fișa cont a libretului pierdut.în condițiile in care titularii sînt în posesia acestor tichete, recomandă să noteze numerele bretelor de economii într-o agendă personală care să dea posibilitatea cunoașterii oricind de către depunători a numerelor respective.
denuseli-

Q Conspirația : FERENTARI (80 49 85) 
— 15,39; 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.
© Haiducii : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Haiducii lui Șaptecai : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© 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.
© B.D. la munte și la mare : 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, MELODLA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

© Trompetistul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
® Pe aici nu se trece ; STUDIO 
(59 53 15) - 10; 13; 16; 18,45.
O ‘ Viraj periculos : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
© în ultimul moment ; SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
O Educația sentimentală a Dașei : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.
© în umbra legii : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Vraciul : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 16; 19.

O Fata care vinde flori : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
O Madona păgînă : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® întoarcerea acasă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45.
• La est de Java ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Bunul meu vecin Sam : FAVORIT 
(45 31 70) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19.46. 
© 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.
@ Camionul de cursă lungă î LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20, la grădină 
— 20,45, 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. 
© 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.
e 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; 18: 
20. la grădină — 20,45, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,16.
© Amnezia : POPULAR (S31317) — 
15; 17,15; 19,30.
© Adio, dar rămîn cu tine î GRĂ
DINA ARTA (21 31 86) — 20,45.
® Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni în Rusia : GRADINA FEROVIAR 
(50 51 40) — 20,30.

-------------- ---------------------------------------------

• Sindromul : GRADINA GLORIA 
(47 46 75) — 20,30.
• Sfinx : GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20,45.
• Sub patru steaguri : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,45.

teatre
• Teatrul Naționa’l (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 19,30; (sala Atelier): 
Inocentul — 20; (la Teatrul de varii 
Herăstrău) : Gimnastică sentimentală 
— 20,

• Opera Română (13 18 57) : Travlata 
— 16.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmlgiu) : „Patrie, pâmtnt 
străbun" (spectacol de sunet și lumi
nă) — 21.
O Teatrul de comedie (16 64 60, la sala 
Majestic) : Există nervi — 19,30.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (grădina Batiștel) : 
Funcționarul de la Domenii — 20.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntec 
— 18.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 30 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.

chimice.de
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE î CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL TULCEA

Două momente din amplul dialog concret pentru dezvoltarea economică generală a județului și pentru modernizarea in continuare a întreprinderii de alumină

(Urmare din pag. I)pentru reducerea continuă a consumului de combustibil, energie electrică, materii prime și auxiliare.Examinind rezultatele înregistrate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii întreprinderii să treacă la aplicarea urgentă a măsurilor de recuperare a căldurii rezultate in procesul tehnologic și de valorificare a tuturor subproduselor obținute în procesul de prelucrare a bauxitei.Secretarul general al partidului a cerut, de asemenea, ca actuala centrală termică a întreprinderii, care funcționează pe păcură, să fie trecută, în termenul cel mai scurt, pe cărbune, prin construirea unor agregate modernizate, în așa fel încît să fie asigurată continuitatea procesului de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să viziteze mai multe instalații de bază ale întreprinderii, unde au fost date explicații în legătură cu modul de funcționare a agregatelor și asigurarea asistenței tehnice, cu măsurile întreprinse pentru sporirea eficienței întregii activități, întărirea răspunderii în muncă a tuturor lucrătorilor.La despărțire, colectivul de conducere al întreprinderii de alumină a exprimat calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru noua vizită în unitate, pentru indicațiile și recomandările primite , și s-a angajat șă acționeze și în viitor cu toată energia în vederea îmbunătățirii continue a rezultatelor în muncă, creșterii contribuției lor la dezvoltarea multilaterală a patriei.Vizita de lucru a continuat Ia
COMBINATUL METALUR
GIC important obiectiv pe harța economică a meleagurilor tulcene.Sint prezenți, la această analiză, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, membri ai conducerii întreprinderii, specialiști.Directorul combinatului. Cristian Boiangiu, raportează că de la înființarea întreprinderii, în anul 1976, s-a înregistrat o creștere a producției de feroaliaje de 353 la sută. Sporuri importante s-au obținut la producțiile de ferosiliciu, feromangan, sili- comangan, ferocrom și siliciu tehnic. Paralel s-a dezvoltat și o puternică bază de materiale refractare — cărămizi magnezitice, care înlocuiesc importul de asemenea produse.Secretarul general al partidului este informat că specialiștii combinatului — împreună cu cei din cadrul Institutului de proiectăți metalurgice (IPROMET) — au elaborat o serie de tehnologii și instalații prin care se asigură reducerea consumului energetic cu aproximativ 20 la sută față de momentul începerii producției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază aceste realizări și consideră binevenite măsurile preconizate în această direcție. Reține în mod deosebit atenția proiectul unei instalații care va permite recuperarea căldurii gazelor arse, suficiente, la nivelul anului 1985, pentru încălzirea a 12 000 de apartamente. Concomitent cu recuperarea căldurii gazelor arse, va fi folosit șl praful rezultat din acest proces, prin brichetarea într-o instalație cu o capacitate de 15 000tone pe an.în cadrul secției de feroaliaje, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit funcționarea cuptorului de ferocrom special, unicat în industria noastră. Pentru mecanizarea operațiilor tehnologice, la indicația tovarășului secretar general al partidului, se realizează, tot în concepție românească, o instalație de turnare mecanizată a feroaliajelor, tip carusel, care va asigura o creștere a productivității muncii de 20—25 la sută și □ economie de combustibil de circa 3 000 tone jpe an. Atenția specialiștilor este concentrată în prezent în direcția elaborării de noi tipuri' de feroaliaje destinate oțelurilor cu caracteristici superioare.în secția de siliciu tehnic, unde se obține o producție de 4 500 tone pe an, au fost prezentate tehnologiile concepute de specialiștii noștri.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut colectivului combinatului și cadrelor tehnice prezente la această analiză să acorde în continuare atenție producției de feroaliaje, care să acopere necesarul intern și să creeze disponibilități pentru export. De asemenea, s-a indicat să se continue acțiunea de recuperare a resurselor energetice și materiilor prime și de reintroducere in circuitul productiv. Secretarul general al partidului a insistat ' asupra necesității de a se intensifica preocupările pe linia asimilării de noi produse metalurgice solicitate de economia națio

nală, cerînd, totodată, să fie folosite mai judicios spațiile de producție.Directorul combinatului a mulțumit secretarului general al partidului pentru indicațiile date și, in numele colectivului, a exprimat angajamentul de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea lor exemplară, reievînd că reîntilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu meta- lurgiștii tulceni, cu cadrele de conducere prezente la acest dialog de lucru va rămâne in istoria combinatului ca un important moment în dezvoltarea, diversificarea și modernizarea continuă a producției.Un mare număr de oameni al muncii au ținut să salute cu deosebită bucurie, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință pe secretarul general al partidului, mulțumindu-1 din adîn- cul inimii pentru această nouă vizită, pentru posibilitatea de a-i putea prezenta faptele de muncă, preocupările lor de viitor, pentru indicațiile și orientările date și cu acest prilej.Secretarul general al partidului a fost, în continuare, oaspetele ÎN
TREPRINDERII DE CON
STRUCȚII NAVE Șl UTILAJ 
TEHNOLOGIC “ "“^mă uitate industrială, ridicată pe malul Dunării.Construcția ei a Început In 1975, astăzi prezentindu-se ca o unitate complexă, angajată în realizarea unor programe de construcții de o importantă deosebită pentru economia noastră națională. în nomenclatorul de produse figurează nave maritime și fluviale, barje pentru transportul mărfurilor pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, vase pentru pescuitul de coastă și nave tehnice, pompe plutitoare pentru irigații, diverse echipamente hidroenergetice.Asemeni miilor de cetățeni ai municipiului prezenți în această zi pe arterele principale ale localității, muncitorii întreprinderii au scandat minute în șir numele conducătorului iubit al partidului și statului, dind astfel expresie sentimentelor de adîncă mulțumire și vie recunoștință pentru condițiile de muncă și de viață ce le-au fost create. S-a scandat îndelung ;,Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România !“. Secretarului general al partidului l-au fost oferite flori în semn de dragoste, aleasă stimă și prețuire.La sosirea în întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de loan Avram, ftiinistrul industriei construcțiilor de mașini, de membri ai conducerii centralei industriale de profil și ai unității.. Secretarului general al partidului i-au fost prezentate, de către Constantin. Duțu, directorul întreprinderii, date privind modul in care au fost transpuse în practică indicațiile și orientările ce au fost formulate la precedenta vizită, stadiul actual și perspectiva dezvoltării unității, realizările obținute de colectivul- de muncă al întreprinderii. Rețin atenția rezultatele dobindite pe linia asimilării în producție a unor nave, echipamente și utilaj tehnologic de înaltă productivitate, succesele înregistrate în îndeplinirea sarcinilor de plan.Dialogul de lucru,/al secretarului general al partidului cu constructorii de nave tulceni, cu cadre de conducere, cu specialiști a fost axat pe probleme ale perfecționării organizării producției și a muncii, ridicării gradului de tehnicitate a fabricației și, implicit, creșterii productivității muncii, reducerii consumului de materiale, organizării pe baze moderne a reparațiilor de nave, în vederea reducerii timpului de staționare în doc.în hala de debitare și asamblare, secretarul general -al partidului a constatat că suprafețele de producție nu sint rațional folosite. Criticînd starea de lucruri existentă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii ministerului de resort, organizației județene de partid și conducerii întreprinderii ca, în termen cit mai scurt, producția să fie organizată pe linii de fabricație, pe tipuri de nave, în flux tehnologic, pe faze de producție, ceea ce va conduce nemijlocit la obținerea unei productivități înalte, a unei eficiente sporite.Factorii 'de răspundere prezenți s-au angajat că vor lua toate măsurile pentru a indeplini in mod exemplar indicațiile primite.S-a vizitat în continuare hala de montaj corp nave, spațiu ce oferă condiții de muncă optime pe tot parcursul anului, unde se află în fază avansată de execuție al doilea cargou de 7 500 tdw. Și aici secretarul general al partidului a apreciat că trebuie luate măsuri pentru îmbunătățirea 

organizării muncii, asigurîndu-se condiții pentru sporirea în continuare a eficienței economice.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat care îl însoțesc în această vizită le-a fost prezentată o expoziție amenajată în aer liber, care înfățișează o serie întreagă de piese și subansam- ble asimilate de unitățile cu profil mecano-naval din țară, de întreprinderi ale industriei constructoare de mașini, precum și piese și echipamente necesare construcțiilor hidroenergetice de pe rîurile interioare, realizate în cadrul întreprinderii tulcene.în același cadru au fost prezentate procedee moderne de recondiționară și refolosire a unor piese pentru nave de diferite tonaje și profile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor, factorilor de răspundere prezenți să ia de urgență măsurile necesare asimilării în țară a pieselor de schimb, să se asigure prin mijloace proprii repararea și reintroducerea în circuitul productiv a tuturor navelor aflate în reparație.Totpdată, s-a indicat să se respecte întocmai programul de construcție a flotei de nave costiere, să fie îmbunătățite performantele lor.A urmat un moment emoționant, care va rămîne întipărit în inimile și conștiința constructorilor navali : lansarea, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cargoului „Moinești", prima navă pentru transportul de mărfuri generale, de 7 500/ tdw, construită la Tulcea.în aplauzele celor prezenți, secretarul general al partidului a spart la prora navei sticla tradițională de șampanie, dînd drum liber spre mările și oceanele lumii unui nou vas ce va purta la catarg tricolorul românesc.Nava este dotată cu un motor de mare putere construit la Reșița și este prevăzută cu instalații de încăr- care-descărcare, aparatura de bord și de navigație, realizate, de asemenea, în întreprinderi specializate din țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros pe constructorii de nave tulceni pentru această realizare, le-a urat noi și însemnate succese în activitatea de viitor.Vizita de lucru a continuat la 
FABRICA DE CONSERVE 
DIN PESTE a întreprinderii de industrializare a peștelui Tulcea.La sosire, secretarul general al partidului, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost salutați cu căldură de Ion Teșu, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Marin Capisizu, ministru secretar de stat, șeful Departamentului industriei alimentare, de Sevastița Mirea, directorul întreprinderii de industrializare a peștelui Tulcea, de numeroși oameni ai muncii de pe platforma industrială de est a municipiului.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii din această tînără unitate tul- ceană a cuprins o arie problematică largă, vizînd modul in care se îndeplinesc prevederile programelor de dezvoltare a industriei alimentare în județul Tulcea în acest cincinal, dezvoltarea în continuare a pescuitului oceanic, a capacității de depozitare și a producției de conserve și semicon- serve, ridicarea rentabilității acestor activități.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se continue activitatea de valorificare superioară a producției piscicole pentru a se obține în viitorii ani, în județul Tulcea, o creștere continuă a producției de conserve și semiconserve. De asemenea, secretarul general al partidului a indicat conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să ia măsuri pentru creșterea capacității de depozitare a peștelui, recomandînd construirea a noi spații frigorifice.Analizînd activitatea de pescuit oceanic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se organizeze reparațiile necesare, astfel încît pînă la sfîrșitul acestui an să fie puse în stare de funcționare toate vasele de care dispune flota noastră, să se asigure extinderea în continuare a pescuitului oceanic, inclusiv prin utilizarea navelor costiere.Secretarul general al partidului a fost informat că nomenclatorul de fabricație al întreprinderii tulcene cuprinde circa 200 sortimente de conserve și semiconserve din pește, atenția fiind acum îndreptată, cu prioritate, spre creșterea rentabilității și a calității producției, diversificarea continuă a sortimentelor, dezvoltarea exportului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat le-au fost prezentate, pe parcursul vizitei în secțiile 

de producție, tehnologiile de fabricație a conservelor din pește, modernele instalații de decongelare mecanizată introduse aici în premieră pe țară și care asigură, comparativ cu sistemele clasice, dublarea productivității muncii și reducerea substanțială a cheltuielilor de producție.După încheierea vizitei în unitățile' economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a țntîlnit la sediul comitetului județean de partid cu cadre din activul de partid, cu membri ai conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Centralei „Delta Dunării" și alți specialiști. în acest cadru a fost analizat stadiul de realizare a Programului de amenajare și exploatare integrală a Deltei Dunării, adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care cuprinde măsurile necesare pentru punerea in valoare a- acestei mari suprafețe — atît din punct de vedere al producției vegetale, animale, piscicole, forestiere și stuficole, cit și al păstrării mediului înconjurător și al condițiilor naturale.Directorul general al Centralei „Delta Dunării", Marin Nițu, a raportat că, pe baza prevederilor și a indicațiilor secretarului general al partidului, s-a trecut la amenajarea suprafeței destinate agriculturii și a prezentat rezultatele obținute în domeniul pisciculturii, silviculturii, stu- ficult.urii, acțiunilor ce se întreprind pentru dezvoltarea turismului în Deltă, a . transporturilor pe apă și pentru sistematizarea generală a teritoriului.Primul secretar al comitetului județean de partid, ministrul agriculturii și industriei alimentare, directorul general al Centralei „Delta Dunării", ceilalți specialiști l-au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că își vor concentra eforturile în vederea accelerării lucrărilor pentru realizarea în fapt la timp și în cele mai bune condiții a prevederilor acestui nou și deosebit de important program, inițiat de secretarul general al partidului, menit să contribuie la ridicarea economică a județului Tulcea, a întregii țări.De la comitetul județean de partid, coloana de mașini străbate din nou .arterele principale ale orașului, înqreptîndu-se spre stadionul municipal, unde se regăsesc aceleași momente de puternică vibrație. Tineri și tinere imbrăcați în frumosul port local interpretează cîntece și dansuri populare românești. Flăcăi și fete poartă pe umeri, ca simbol al rodniciei acestor pămînturi, coșuri pline cu struguri. Din nou se ovaționează pentru partid, pentru patrie și popor, se scandează cu putere numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prin toată această vibrantă manifestare, tulcenii dau expresie vie încrederii lor nestrămutate în politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotă- rîrii lor ferme de a o traduce neabătut în viață.Luîndu-și rămas bun de la locuitorii municipiului Tulcea, secretarul general al partidului a spus :
„Dragi tovarăși,
Aș dori, la plecare, să vă urez să 

realizați în cele mai bune condiții 
planul pe acest an, la toți indicato
rii, astfel încît și județul Tulcea să 
se prezinte cu rezultate cît mai bune 
și să candideze la un loc fruntaș in 
întrecerea între județe. Vă doresc 
succese tot mai mari. La revedere, 
dragi tovarăși".Continuînd dialogul fructuos dintre secretarul general al partidului și masele de oameni ai muncii din Tulcea, dialog început cu mulți ani în urmă, noua vizită de lucru a constituit. prin problematica abordată, prin măsurile stabilite, prin orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, un nou și semnificativ moment în dezvoltarea municipiului și județului Tulcea.Dînd expresie dragostei, prețuirii și recunoștinței pe care locuitorii județului le nutresc față de conducătorul partidului și statului, pentru neobosita sa activitate pusă în slujba progresului și propășirii patriei socialiste, primul secretar al comitetului județean de partid l-a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii , din județ își vor face datoria cu cinste, vor fi la înălțimea încrederii acordate, a exprimat în numele lor angajamentul de a acționa în chip revoluționar pentru o nouă calitate a muncii și vieții, pentru realizarea exemplară a programelor de dezvoltare economico-so- cială. elaborate din inițiativa secretarului general al partidului, a luminoaselor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, în vederea trecerii patriei noastre într-un nou stadiu de dezvoltare. Florile recunoștinței pentru conducătorul iubit
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PATRIA SÎNTEM NOI TOTI, 
cu viața noastră, cu faptele noastre

Despre valorile educației comuniste, revoluționare din care se clădește 
sentimentul datoriei, al dragostei față de țară, față de partid

— Patria poate fi și acest fir de iarbă ?
— Fără îndoială, este !
— Și această floare ?
— Și ea !
— Și vintul, și soarele, și norii, și ploaia ?
— Tot ce e in jurul nostru, deasupra noastră, tot ce 

e în sufletul nostru...
— Atunci și noi sîntem patria I
— Și voi. Patria înseamnă pămîntul pe care v-ați 

născut, orașele, satele, cetățile strămoșilor. Uite, și 
cetatea Biharei, la care ați fost în excursie, tot pa
tria este.

— Și cuvîntul: cuvînt, pe care-l spun eu acum, 
e patria ?

— Mai ales el! Limba ce o vorbim, limba româ
nească, e patria. Patria sîntem noi toți, cu viața 
noastră.

— Ce nu este patrie ?
— Tot ce nu este al nostru, ce se află dincolo de 

marginile țării; acolo își au patria alți oameni, alte 
popoare.

— Și copiii de acolo spun că firul de iarbă ce crește 
la ei este patria lor ?

— Probabil! Așa cred că spun.
Tăcere, o clipă. Toți gîndesc. Unul singur grăiește, 

apoi, ca pentru el :
— Deci și ei, copiii de acolo, au patrie...
— Fiecare are patria lui. Și o iubește. Patria noastră 

este Republica Socialistă România. Și o iubim. Pentru 
ea ne dăm și viața.

— Viața fără patrie există ?
învățătoarea tace impresionată de adîncimea între

bării. Cum să le spună, cum să le explice ?
— Veți trăi și veți afla singuri, cu cit trece timpul, 

cu cit veți crește mai mari, că viața, viața adevărată, 
demnă, fără patrie nu e posibilă.

Întîlnire cu memoria țârii

Cîțl ani au trecut de la acel moment al întrebărilor ? ... 13— 14 ani ! Copilul de atunci, copil dintr-un sat din preajma Beiu- șului, cel care pusese Învățătoarei ultima întrebare, are acum in grija lui o parte din frontiera țării. Știam, mi se povestise că, într-o noapte de patrulare — cum era și aceasta, tind îi stăm alături — a surprins doi infractori, i-a imobilizat, fără să folosească focul armei, le-a dejucat planurile. Voiam să ajung la acest moment, dar nu grăbeam lucrurile pentru că nu atît povestirea întâmplării în sine ar fi fost interesantă, cit altceva, finind de vibrațiile sufletului acestui tînăr care, pentru prima oară în viata lui, dăduse piept cu fapte potrivnice Ideii de patrie. Ce l-a ajutat să învingă in acea clipă ? Lată o primă întrebare pe care mă pregătisem să o pun la timpul cuvenit. Și, in vreme ce ne potriveam pașii în patrularea de noapte, am început convorbirea din altă parte, rugîndu-1 să-mi povestească un fapt deosebit trăit de el.Tînărul tace. Ascultă marea •au se ascultă pe sine ?— Am să vă mărturisesc un fapt. Mi s-a întîmplat de cu- rind. Nu am raportat despre el pentru că, știți, nu-mi dădeam seama cum s-ar fi uitat la mine tovarășul sergent. Mergeam ca acum, era un întuneric să-ți bagi degetele în ochi. Și am călcat pe ceva tare, care a cedat. Era cum aș fi călcat pe un vas oarecare. M-am aplecat, am aprins lanterna, pentru o secundă, numai eu să-i văd lumina. Ei, bine, era o oală de pământ, o oală roșie. O aruncase marea. Un pumn de cioburi. Am luat un ciob, l-am băgat în buzunar și mi-am continuat patrularea.— Nu prea înțeleg...— Stați să vedeți ! Am datoria să verific orice apare în drumul meu — om sau obiect. Și o strachină pierdută de un pescar, orice, un fleac. Fleacul ăsta poate să-ți spună ceva, te duce undeva, trebuie să-l lămurești... M-am întors, ars, la locul cu pricina. Marea luase totul înapoi — un val mai mare curățise locul. M-a obsedat întîmplarea. Restul timpului, pînă mi-a ve
Bornele vii ale hotarelor 

Republicii

Dincolo de ferestrele încăperii în care ne aflăm e portul. Murmurul lui pătrunde pină la noi înăbușit. Căpitanul Nicolae 
L__________________________________ ___  

nit schimbul, m-am frămîntat, m-am chinuit singur. Cind am ajuns în dormitor am studiat la lumină ciobul luat. Un ciob ca toate cioburile — pămînt ars, roșu ca focul... M-am dus pe ziuă la locul știut — nu mai era nimic. Nici în apa de la mal — nimic, decît nisipul fin, ușor vă- lurit de unde. M-am plimbat dinadins prin fața tovarășului sergent, răsucind ciobul în mină, să nu-1 treacă cu vederea. „Ce e aia, ostaș ?“ — m-a întrebat. „Un ciob, l-am găsit pe plajă astă-noapte. Fusese un vas întreg. S-a spart sub călcătura mea. Am luat un ciob..."— Spuneai că nu ai raportat;..— Păi, ăsta era raport ? S-a uitat la ciob și mi-a zis : „Marea scoate la iveală vase sau cioburi. Uită-te, ciobul acesta a fost șlefuit de mare, de nisipuri, încă înainte de a fi noi pe lume ! Nu-ți face ginduri. Și eu am găsit o toartă de amforă". Mi-a dat ciobul înapoi și și-a văzut de treburi.— Ce poate spune întâmplarea aceasta ?— Cum, ce poate spune 7! — simt eu mirare in glasul lui. Dacă am călcat pe un vas vechi, care spune ceva, dacă l-am strivit cu călcîiul — sigur, fără să vreau — dar am ucis un semn de demult ?! Ca elev, am avut prilejul să lucrez la dezvelirea unui castru și profesorul care ne îndruma ne spunea : „Cel mai mic obiect sau fragment (de obiect e un mesaj din vechime. Nu-1 treceți cu vederea ! E o mare greșeală să-1 treceți cu vederea, el vorbește, el transmite..." Asta e, intr-un fel, temerea mea, să nu fi distrus un mesaj al celor din vechime. O ciocnire cu un .infractor e una — lupți și învingi ! In cazul întîmplat mie e altceva : te întâlnești cu tine însuți. cu memoria țării. înțelegeți ?Tac. Vuietul largurilor joacă în juru-ne. Pășim neauzit pe nisipuri. Și mă gîndesc la zbuciumul pe care tînărul ostaș l-a trăit cind a încălzit în palma-i aspră un ciob de amforă străveche... Și-mi dau seama că acea primă întrebare pe care așteptam să o strecor la timpul potrivit a primit răspuns fără a mai fi rostită.

Vasile se oprește din cind în cind din povestire și pare că ascultă ce se petrece acolo unde sună grav sirenele, unde alunecă 

pe șine uriașe macarale. Dar nu, el caută cuvîntul potrivit să exprime un gînd cu mai multă claritate.— Cum trebuie să fie un grănicer ? — îl întreb. Am mai pus întrebarea aceasta și altor tovarăși de-ai dumneavoastră. Vreau să vă cunosc părerea.— Uitați-vă la copiii aceștia („copiii aceștia" au 20—21 de ani !), ostașii pe care-j comandăm. Noi facem din tinerii noștri oameni deosebiți, ajutați de toată pregătirea pe care au primit-o în familie, la școală, la fabrică. Trebuie să fii un om deosebit, pentru că lumea a- ceasta străină, de pe sutele de nave care intră în port ți se uită în ochi și nu știi — e prieten, are gînd curat ? Dar întrebările, pe fața ta, nu au loc, înțelegeți î— înțeleg...— Aici, noi toți simțim pulsul vieții internaționale mai viu ca în oricare altă parte; aici fiecare vas este o graniță — cite vase atîtea granițe, dar și tot atâtea izvoare de colaborare fructuoasă a țării. Toată lumea, aici, trebuie să fie în siguranță, să ne simtă demni și prieteni. Lumea străină vine cu obiceiurile ei și uneori chiar cu năravurile. Respectăm obiceiurile, respingem năravurile. Nu cerem nimănui să ne iubească, dar 6ă fie corect — da, îi cerem ! Vedeți? Dintr-o dată, ostașul ajunge să înțeleagă ce este răspunderea la nivel mai larg, 6 simte e.păsîndu-i umerii, îmbogățin- du-i conștiința. Răspunderea lui se fortifică prin instruire, prin educație. Pregătirea începe aici, pe viu, prin antrenarea directă în realitate, făcând din fiecare om un ins care știe ce gîndește, cum spuneam, avînd în spatele lui o țară întreagă.— Cum simte un om o țară întreagă ? Cum acționează ?— Simplu ! Iată ce se poate întîmpla, dintre mii și mii de întâmplări, unele normale, firești, altele spectaculoase sau mai subtile, aproape nevăzute.
„Sd admiri blocul pe care 

l-ai construit, sâ vezi 
copiii la ferestrele lui"

Revedeam cu ochii minții, urmărind atent povestirea colonelului Vasile Stancu, zecile de mii de hectare de grîu de pe marginea Dunării, spre Călărași, spre Mostiștea. peste care se arcuiesc ploile artificiale. dindu-le viață. Acolo, acum, e numai miracolul lumii vegetale pusă sub controlul gospodăresc al omului. Ce mâi poate fi acolo ?—* Sint și amintirile ostașilor armatei noastre faptele lor —' parcă răspunde gindurilor mele colonelul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea la o convoca- re-bilanț că, pentru unitățile de geniu — și nu numai pentru ele — lucrările la canal și pe alte șantiere, de locuințe si de irigații. de pildă, constituie cea mai bună practică și pregătire de apărare, pentru că nu mai sapă să strice pămintul, ci- sapă cu folos. Mai spunea atunci secretarul general al partidului că tara ne oferă posibilitatea să demonstrăm că știm să săpăm rapid canale de orice fel. să facem podurile mai rapid decît le fac unitățile de construcții, lucrând in stil militar. Vedeți, să construiești, nu să distrugi — aceasta mi se pare mie că este cea mai înaltă învățătură pe care o capătă tinărui patriei îmbrăcat in haină militară. Construind, el se pregătește în același timp să și apere construcția. Au fost acolo. în Bărăgan. zile si nopți de muncă fără preget.— Bănuiesc că nu le-a fost ușor tinerilor...— Tinerii nu caută ușorul. ■Nopțile și zilele, de muncă in cimp. viata aspră dar sănătoasă organizată ostășește, gospodărită prin propriile noastre forțe, își are luminile ei de neuitat. E sufletul .nostru acolo, cum este la fel prezent în zecile de mii' de apartamente pe care le-au construit și le construiesc ostașii unității noastre la Bacău, la Galati, la Constanta, la București. Isprâvindu-și serviciul militar, ei se întorc la. viața civilă alți oameni, cu alt orizont, știind că in urma lor cîmpia rodește, știind că in apartamentele în care nu vor mai intra vreodată după <;e
„Drapelul patriei 

ne este suflet și îndemn"

Si iată-1 pe soldatul Simion 
Cosergan. îi place orașul în care e unitatea lui. e oraș mare și foarte frumos. Sigur, știa de el. cum să nu știe, chiar și-a dorit să-1 cunoască. încă din copilărie. dar nu a avut prilejul pină a intrat la cătănie.— Acum îl facem noi și mai frumos, construindu-i noi obiective — spunea el. Numai că aici nu-i apa așa de bună ca în Maramureș, la noi...— Cum adică, nu-i apa bună? Chiar nu-i bună ?— Așa vine vorba. Locurile unde te-ai născut iți sint și mai apropiate, orice s-ar spune. A- cesta-i înțelesul ziselor mele. 

I se poate tntlmpla ostașului, cind rămine singur cu lumea asta, la ora 1 noaptea, de pildă, să i se ofere sute de mii de lei pentru a Închide ochii o clipă, sau să se întoarcă numai jumătate la stingă sau la dreapta și să nu vadă cum începe o fărădelege. Lui, care știe că i s-a acordat toată încrederea, onoarea fiecăruia dintre noi, a țării întregi, Și înfruntă tentația, aplică, fără șovăire, legea !— Și cazul contrar nu există?— Nu există !— Nu sînteți, cumva, prea sigur ? Vă rog să-mi iertați întrebarea ! Omul e și slab, la o adică...Căpitanul se apleacă puțin Înainte, spre mine, și privirea lui mă tulbură.— Știți pînă unde merge datoria grănicerului ? Pînă la jertfa supremă ! Am avut ostași care nu s-au clintit din hotărî- rea lor, in cazuri dure, sacri- ficîndu-și viața. Au fost asemenea situații cind nu au avut cui raporta decît conștiinței lor. Și au raportat cu conștiința lor, cu viața lor!Liniștea încăperii se umple brusc de zgomotul portului. Și-mi amintesc ce-mi spusese, cu o zi înainte, tovarășul colonel Vasile Totor- 
cea : „Apreciem toate armele, dar parcă , nici unde nu apasă răspunderea de ostaș atit de direct ca la grăniceri. Aici el hotărăște. in cele mai multe cazuri. singur. Totul depinde de gradul lui de conștiință. De aceea conștiința lui e tot timpul în atenția noastră. După citeva luni de instruire, îi încredințăm armamentul, să-1 folosească cu răspundere, cu maximum de discernămînt. Și așa îl și folosește ! Avem un tineret bine educat, bine format — se reflectă în comportarea lui educația deosebită din familia noastră socialistă, din școală, din uzină. La rîn- du-ne, cimentăm această educație !“. .

le-au predat la cheie, se află și un strop din conștiința lor. din munca lor. Păi. știți dumneavoastră ce înseamnă să treci pe stradă să te uiți la apartamentul pe care l-ai construit și să vezi Ia fereastra lui un copil descoperind lumea de-afară. lumea în care te miști si tu ? Mi-a pus întrebarea asta un ostaș care se elibera și m-a făcut fericit pe-toată ziua. Si v-o pun si eu...— De obicei se spune că armata face om din tine. Ce e adevărat in această formulă ?— După mine, formula aparține altui ev. Majoritatea tinerilor vin formați, ca cetățeni, cu locul lor precis în activitatea de producție. în viata socială. De aceea si stagiul de instrucție e mai scurt. Au liceul, cunosc fizică. matematică, chimiej un proces mecanic, nu mai este o surpriză, regăsesc aici o viată culturală boga'tă. Sigur, vin cu o oarecare emoție, vor trăi și activa într-un mediu despre care doar li s-â vorbit. în treacăt. cu un regim ordonat, comandat. Important este că nu se rup de viata trecută ci. dimpotrivă. îi deslușesc mai lucid și mai adine sensurile, trăind din plin sentimentul răspunderii fată de ce au realizat părinții lor. fată de ce au realizat și realizează ei înșiși. Majoritatea capătă în armată o a doua calificare. După cum vedeți. sîntem și o școală de cadre pentru viata productivă. Aș spune, intr-un cuvînt. ca o replică la vechea formulă amintită : armata îți desăvirșește maturizarea, făcîndu-te să ai mai limpede conștiința propriei tale valori și a vieții din jurul tău. Armata unește toate capacitățile umane — fiecare păs- trindu-și personalitatea distinctă, totuși — intr-un întreg uman puternic. conștient de misiunea sa de apărător si constructor al patriei.— Este puțin cam ab.tract. Un exemplu, vă rog.— Mai multe ! însă, dacă vi le-aș . relata eu. mă tem că-și pierd din autenticitate. Nu ar fi mai nimerit să vă fac cunoștință cu cîțiva ostași ?

— Poate ți-i greu cu serviciul. cu disciplina ?...— Eu chiar m-am întrebat odată : ce nu e ușor pe lumea asta ? Ce nu-ți place ! — mi-am răspuns. Mie îmi place armata, ne-am întîlnit aici tineri din toată țara și-s bucuros că toti grăim și simțim la fel. Ba și cîntecele ni se amestecă mai cu folos. Dacă nu am sta acum de vorbă aș fi la repetiție, cu taraful. M-or scos de acolo... Eu cint la vioară, la ceteră. alți ortaci la acordeon, alții la contrabas.— Ne vei Îngădui întreruperea...
EXIGENTELE CODULUI ETIC • Anchete social-politice

• Opinii • Comentarii • Note

— Nu-i bai. Ziceați si de disciplină. Păi. mai disciplină ca la noi, minerii...— Deci, ești miner în viața civilă...— Păi. cum ? Mecanic-miner, la întreprinderea din Băiuț. Viața, tovarășe — continuă el cu seriozitatea unui bătrîn — se cuvine a fi ordonată, altfel nu-i nici un cîștig. nici pentru tine, nici pentru tară. Îmi pare bine că aici în armată sint bine văzut — mi-s ceteraș. mecanic și, ored eu. si genist bun !— Ca mecanic, ce faci dumneata ?— Cam ce face un mecanic, cu mașinile...— Adică ?Simion se uită la mine curios. cam dintr-o parte, apoi la comandant și iar la mine. Nu prea ii înțeleg zîmbetul.— Nu v-a spus tovarășul colonel ? — mă întreabă.— Nu mi-a spus.

Vasile Ulmeanu a îmbrăcat haina militară pe cînd se săpau fundațiile Combinatului siderurgic de la Călărași, orașul său de baștină. Pină atunci învățase meseria de siderurgist la Reșița. A avut satisfacția sâ se numere printre constructorii noului obiectiv în urbea lui natală și să participe la primele șarje de oțel călărășean. „Am schimbat haina militară cu salopeta — spune el — și trăiesc bucuria de a plămădi oțel aici, la țărmul Dunării. Armata m-a invățat să fiu constructor, să acționez tot timpul ca un constructor. Muncesc împreună cu soția mea, electrician in același combinat al nostru, construit și cu miinile noastre". *
Foto : S. Cristian

„Ai o datorie mare fafâ de 
pămîntul pe care te-ai născut"

Dacă te uiți la el. n-ai zice că-i atit de râu pe cit susține. Totuși, soldatul Constantin Ciu- pitu. cu un zîmbet care mă derutează. spune și mai apăsat :— Sint rău, tovarășe, nu-mi place să-mi sufle cineva in ciorbă. De cînd am luat bătui in mină, după oi, l-am auzit pe tata căinindu-se : ești rău. măi Constandine 1 — și mă croia. Știți, tata e solid, are aproape doi metri înălțime, nu-i ca mine, mărunțel. Da’ și eu am forță...încă socotesc că glumește. Am mai văzut eu în viata mea mucaliti din aceștia care vor să pară altfel’ decît suit. Poate vorbește in el teribilismul vârstei. Și atiinci îndrept discuția pe alt tărîm. Și aflu că după perioada de instrucție, a trecut de la învățătura de distrugere — „necesară, tovarășe, dacă s-ar ivi tin dușman" — la aceea de constructor. Lucrează într-o echipă mixtă, cu civilii și are un maistru care-i convine — „e om de cuvînt și de treabă, nu-i place să macini timpul in gol. învăț meserie, nu glumă. Și se ciștigă și bine. Am. pină acum, la C.E.C.. 5 572 de lei !“ S-a a- sezat țărănește și socotește :— Dulgherie învăț ; la oi mă pricep — ăl bătrin nu m-a iertat nicicum : „țin-te de coada oii. zice — că oaia te scoate din orice necaz". Are dreptate.— îți plac animalele ?— Cum să spun... în mijlocul

— Mda — face el — și mă cercetează mai atent cu privirea. Nu vă supărați, da de fel cine sin-teti ?îi spun cine sînt, de fel, șl care-i rostul meu la intîlnirea cu el.— Vedeți dumneavoastră — îmi mărturisește'‘Simion. după ce căpătă dezlegare de la comandant — eu montez tancuri. Treabă de răspundere. Drapelul patriei ne este suflet și îndemn. Avem mîndria că ne făurim noi armele cu care, la nevoie, dacă alții ne vor sili, să le dăm peste mină, să apărăm ce construim, si orașele, și satele, si uzinele, și minele noastre. Cam asta-i ! — și. apleeîndu-se spre mine : tare mi-ar părea bine însă să cucerim noi și un premiu cu taraful nostru la faza pe tară a Cintării României. Ce spuneți ? Asta-i și mai pe potriva firii românului !

lor m-am pomenit pe lume. De mic știu că au nevoie de grija omului : în iarnă cînd se nasc mieii se cere să-i proteguiești, să-i crești, să le cauți pășunea potrivită, să-i doftoricești... Și oile la fel. Se cuvine să știi cit știe un veterinar, dacă nu mai mult. Să le aperi de lup. de urs...— De unde urs, că ești de pe lingă Brăneștii Bărăganului ?— De urs. așa cum spun 1 Că eu am făcut, cu citva timp în urmă, una boacănă — recunosc! nu v-o mai spun că nu-i de laudă — și ăl bătrin uitind că sint flăcău a pus mina ne bită și a dat. M-am supărat și am plecat de acasă și am ciobănit prin munții Cibinului. Cei de acolo sint oieri vesti ti si am mai învățat. Aveam in grijă o turmă de 400 de oi și un cline care mă ajuta să le adun. Cu el am înfruntat și ursul, nu spun brașoave. După un an și ceva, a venit ăl bătrin cu ordinul de încorporare la mine, in munți. Era vesel : „Om face din tine armata !“ — spunea. Să știți, nu-i om rău. dar. ca si mine, nu-i place să i se sufle în ciorbă. Și eu suflasem. Ia să vedem cum e și cu armata, mi-am zis eu, cu putină grijă, și iatâ-mă-s și aici. Am învățat genistica. asta-i specialitatea mea ca militar. Si dulgheria. Mi-am pus si eu semnătura la citeva blocuri. Cum s-ar spune, m-am legat cu sufletul si de 

oraș, nu numai de sat. Mă voi întoarce si cu ceva bani, taman bine să mă apuc să-mi fac casă...— Și. ce crezi, a avut dreptate cel bătrin ? Armata te-a făcut om ?— Asta e o vorbă, așa. ca pe vremea lui. Om te faci ajutat de tot ce e în jurul tău. de oameni. de învățătura vieții și a școlii și de gindul tău, și de înțelegerea că nu ești singur pe lume, că ai o datorie mare fată de pămîntul pe care ,e-ai născut. Apoi, om te faci ajutat și de gindul tău. dacă ești deștept.— Cum ? Adică să-ți faci banul tău, să-1 pui la ciorap, să-ți vezi numai de ale tale, să nu lași să ti se sufle in ciorbă ?Se uită la mine surprins de întrebări.— Ce fel de om sînteți ? — întreabă el mirat și mă conving că nu-i om rău, ci chibzuit. Să fii deștept înseamnă să nu fii
„...Dacă ar fi să iau 

de la început..."
viata

— Așadar, 
Savu Turea, origine. Ați tovarășe It. col. sinteți oltean de fost băiat deprăvălie și nu v-a plăcut...— Cum naiba să-ți placă ? Din păcate așa era timpul ! Amvrut mai mult să-mi fiu singur stăpîn. Și am intrat la o școală profesională, la Brașov, să învăț meserie. Era o fabrică de cauciuc...— ...la marginea unui aerodrom.— Trăsesem mereu cu ochiul la viața aerodromului. Plesneam de dorința de a păși pe drumurile văzduhului...— Frumos spus.— Nu-i nici o metaforă ! Astavisam, la modul concret : să calc pe drumurile văzduhului, să fac potecă ! Nu mi-au plăcut și nu-mi plac drumurile bătătorite. în timpul liber construiam 'aeromodele. destu’ de bu- nișoare. dacă te gândești că unele dintre ele au fost selecționate pentru o expoziție. Tot in timpul liber învățam parașutismul. Dar am vrut mai mult.— Ce înseamnă să vrea omul mai mult ?— Nu pot să dau sfaturi. Știu ce a însemnat pentru mine. Șă fiu un . utecist exemplar, asta inii doream cu ardoare. Să pot cuprinde eu gindul și să înțeleg loată viata din jurul meu. să fiu constructor și să apăr ce se construiește, să apăr pină la jertfă supremă, pentru ca nimeni să n-o mai pornească în viată ca băiat de prăvălie. Cam asta-i. in două cuvinte. Cind a venit timpul să-mi fac serviciul militar, finind seama de „performantele" mele aviatice — ae-' romodelism și parașutisrii. — mi s-a propus școala de pilotaj. Și asta a fost totul. Am pilotat avioane de vânătoare, de asalt, clasice și cu reacție, elicoptere. Fiecare zbor cu elicopterul e un drum nebătătorit, te solicită total. Dacă ar fi să iau aviația de la început aș porni de la elicoptere. Știți, pînă și visele mele, cind dorm, tot in jurul elicopterelor se învirt.— Dar si ca elicopterist poale interveni rutina. obișnuința, deci drumuri deja bătătorite.— Credeți ? Iată drumurile noi ale elicopterului : cu el am lucrat la construcția Transfăgă- rășanului : am plantat stîlpi de înaltă tensiune la Tismana. la izvoarele Cernii, la Hunedoara, la Siriu. La Siriu. de exemplu, acroșam stâlpii de înaltă tensiune și-i strecuram printre stânci. Acolo, zic eu. am albit de încordare, dar ce satisfacție!

...Si, totuși, a fost o lecție 
de geografie

Simțeam, în mers, umărul locotenentului major Ion Mavro- tlin. Ne împrieteniserăm repede, era comunicativ, deschis la suflet, cu priviri calde, cînd si cind uimite de întrebările pe care nu încetasem să i le pun la pichetul de grăniceri. Ultima întrebare privitoare la viața-i personală rămăsese insă fără răspuns. Se făcuse ora 10 din noapte și el trebuia să plece in control. I-am cerut îngăduința să-1 însoțesc. A fost de acord.Era o noapte fără lună. Plaja — pustie. Doar zgomotul valurilor mării răstumindu-se greoi pe vatra de nisip.Fruntarie de tară...Uitasem că-mi mai datorează un răspuns încă de la pichet cind, aproape șoptit dar cu zîmbet bănuit de mine pe fața-i smeadă, .mi-1 dădu pe neașteptate in drumul spre primul post de pază :— Știți, un militai- e ca un constructor, mereu în mișcare dintr-o pai-te in alta a țării, 
Acolo, pe fiecare brazdă de pămînt românesc sîntem noi toți, 

tineri și vîrstnici, cu viața noastră, cu întimplările ei atît de fe
lurite, sculptindu-ne destinul, însuflețiți de speranțele noastre, 
de marile noastre bucurii care sînt legate de murmurul uzine
lor, de chipul nou al orașelor și satelor noastre, de frumusețea 
ogorului înflorit cu sudoarea inteligenței noastre. Vîrstnic sau 
tînăr, îmbrăcați in salopetă sau în haină militară, același dor 
ne inundă inima și sufletul - libertatea și independența patriei, 
pentru a cărei liniște și pace roditoare nimic nu e prea mult 
de dăruit, chiar viața I

Patria sîntem noi, toți, cu viața noastră, cu faptele noastre l
Dionlsie ȘINCAN

T

puturos, mi-a zis maistrul meu. $i are dreptate. Banul, dacă l-ai muncit cinstit, trebuie să-1 ții strins în mină — eu am să-mi fac casă și mă însor, așa se cuvine să faci după ce-ți sfârșești armata, să fii om in rindul lumii. Așa va fi mulțumit și ăl bătrîn. pentru intîia oară. Mă voi îngriji de oile satului — ciobănia e cea mai grea meserie, da.r și cea mai frumoasă, nu o face oricine ! Cit privește vorba cu suflatul in ciorbă, asta am deprins-o mai abitir aici în armată, nu vă supărați dumneavoastră. O dau eu ne un Înțeles mai simplu — e vorba de mindria noastră de oameni ne picioarele noastre, cu gospodăria noastră românească închegată aici la cimpie și la munte de cînd lumea. Păi. cum socotiți dumneavoastră ? Viața și munca noastră ne privesc numai pe noi. asta m-a învățat armata.

Unii stîlpi i-am plantat chiar sub aplecătoarea muntelui. Înaintam și nu mai aveam cerul deasupra, aveam stincă. stăteam la punct fix. bătut in cuie, pină potriveau muncitorii picioarele stâlpului și de-abia atunci manevram înapoi, ieșind din ..gura" muntelui...— Riscați...— Nimeni nu-ți cere să riști, ci să știi meserie, să te dăruiești ei. să deschizi drumuri noi in meseria ta. Aceasta, pentru mine, este o problemă de patriotism revoluționar. Industria noastră socialistă produce aparate de zbor de înaltă calitate. Trebuie să le cunoști total și să le stăpinești.— Ați instruit peste 100 de piloți tineri, Ce ați cerut fiecăruia dintre ei ?— Trei lucruri, de căpetenie. Primul : să fie om de omenie, cum a spus secretarul general al partidului, să se dăruie cu totul misiunii saie. Apoi, să aibă o viată de familie exemplară — lucru extrem de important pentru om. in general și pentru pilot in special. Să vă mai spun ceva : mie nu-mi place omul în- gimfat. îngimfarea este, după mine. în aviație, ca dealtfel in oricare alt domeniu, foarte primejdioasă. Eu cu un om ingim- fat nu merg pe drumul vieții șl nu mă urc nici in avion. Iar dacă-1 descopăr, fac pe dracu în patru si nu-1 las nici pe el să se urce, pentru că are o imagine falsă despre sine și despre 1 fleruri și ratează. Deci, al treilea lucru pe care l-am cerut și îl recomand tinerilor mei tovarăși de manșă și de viață a fost și este modestia. De fapt, asta este calitatea de frunte a comunistului. Neprețuita modestie, care înseamnă pregătire temeinică, puterea de a pătrunde in esența lucrurilor, de a le înțelege și de a le stăpâni și o continuă disponibilitate pentru noi domenii de cuprins, de acționat. Asta, spre folosul omului și gloria patriei lui socialiste. Cu modestia cucerești întreaga lume și rămîi om permanent proaspăt și demn.Cam asta ar fi toată filozofia. Sint un om normal, țineți minte afirmația mea. nu sint un as ! Vedeți ce scrieți, să nu iasă altceva ! Toată viața m-am bucurat că nu sint un om prost, mărturisesc, dar am socotit întotdeauna că altul poate fi mai deștept ca mine și nu mi-a' fost rușine să întreb ce si cum. să știu și eu cil știa acela și. dacă se poate, și ceva pe deasupra !

unde il cheamă datoria. Și chiar este și constructor, învățind să apere mai bine, in felul acesta, patria. Cînd a fost să mă căsătoresc, m-am g'indit însă la constructori. la viața lo-r itinerantă, la nevestele lor care nu întotdeauna știu bine ce le așteaptă — unele dintre ele — si. de aici, se nasc uneori și intimplări triste. Așa că. înainte de a merge la ofițerul stării civile, i-am desfășurat sub ochii logodnicei mele harta țării. M-a privit uluită : „Crezi. Ioane, că nu cunosc țara ?" — m-a întrebat. „Nu. fată — i-am zis — nu fac cu tine lecție de geografie. Uită-te bine însă la hotarele României — pot fi trimis oriunde. de-a lungul lor, în cimp, pe țărmul apelor, pe creste de munți... Nu te uita la orașe, nu te uita la sate : uită-te la fiecare brazdă de pămînt românesc — acolo s-ar putea să fiu ! Mai întii sînt grănicer și apoi soțul tău !“. „întotdeauna vom fi acolo doi !“ — mi-a spus.
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CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe,-In numele poporului și Guvernului Republicii Unite Tanzania, doresc să vă transmit sincerele mele felicitări cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării' României și declanșării revoluției socialiste în România.Ne face plăcere să constatăm că după eliberare poporul român 

a obtinut progrese importante în domeniile social, economic și cultural. Această dezvoltare este o consecință firească a modernizării economiei pe baza planificării socialiste, înfăptuite sub conducerea înțeleaptă a dumneavoastră și a Partidului Comunist Român.Urîndu-vă succese tot mai mari în viitor, folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința de întărire a legăturilor de prietenie între cele două țări și de a coopera în promovarea păcii, justiției și înțelegerii în lume.
JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stiirțate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în numele Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu personal, vă felicit pe dumneavoastră și întregul popor român cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, cea de-a 39-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist. IEliberarea României de fascism a constituit o cotitură radicală în destinul poporului român, care i-a deschis calea spre transformarea democratică și ’socialistă a patriei.în anii construcției socialiste, oamenii muncii din România, sub conducerea partidului comunist, în strînsă colaborare cu popoarele țărilor socialiste frățești, într-o perioadă istorică scurtă, au obținut mari succese in toate domeniile vieții și, în prezent, transpun în viață hotărîrile Congresului al XÎI-lea al Partidului Comunist Român, care au preconizat noi jaloane în construirea societății socialiste dezvoltate.în această zi memorabilă, urăm poporului român noi succese în construirea socialismului, iar dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă dorim multă sănătate și succese în continuare în vasta dumneavoastră activitate, pentru binele poporului român, întărirea prieteniei de nezdruncinat și a colaborării țărilor socialiste, pentru consolidarea păcii și progresului social in întreaga lume.Cu profund respect,
N. FADDEEV

Secretarul Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

NICOLAE CEAUȘESCUV Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCÂLESCUi Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaSărbătoarea națională a Republicii Socialiste România ne oferă ocazia ca in numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al- Republicii Populare Socialiste Albania, ca și în numele nostru personal, să adresăm poporului român salutări sincere și cele mai bune urări de progres și prosperitate. Dorim ca relațiile prietenești dintre cele două popoare să se dezvolte permanent.
RAMIZ ALIA

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și al poporului din Bangladesh, precum șl în numele meu personal, adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului român călduroase salutări și felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.îmi exprim convingerea sinceră că relațiile de prietenie și de cooperare fructuoasă, ce in mod fericit caracterizează raporturile dintre țările noastre, vor continua să se întărească tot mai mult în anii care vin, în avantajul reciproc al popoarelor noastre.Folosesc acest prilej pentru a adresa cele mai bune urări de sănătate, fericire și viață îndelungată Excelenței Voastre, de progres continuu și prosperitate poporului prieten român.
General-locotenent H. M. ERSHAD

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei eliberării Republicii Socialiste România, transmit Excelenței Voastre felicitările mele cele mai sincere.Reînnoiesc. Excelenței Voastre asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.
General-locotenent GREGORIO C ALVAREZ

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, doresc să adresez cele mai cordiale felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, de prosperitate și progres poporului prieten român.
QABOOS BIN SAID

Sultanul Omanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul Barbadosului ml se alătură în a vă transmite cele mai bune urări guvernului și poporului român, cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră.
JOHN MICHAEL GEOFFREY 

MANNINGHAM ADAMS
Prim-ministru al Barbadosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea să adresez Excelenței Voastre, guvernului șl poporului țării dumneavoastră, cu ocazia Zilei naționale a României, in numele guvernului și poporului din Mauritius, precum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru Excelența Voastră, de pace și progres pentru poporul român prieten.
DAYENDRANATH BURRENCHOBAY

Guvernator general al Statului Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sînt fericit să adresez, în numele poporului libanez și al meu personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de fericire personală Excelenței Voastre, de prosperitate poporului român.
AMIN GEMAYEL

Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale primiți, Excelență, felicitările poporului, guvernului din Costa Rica și ale mele personale.Reiterez Excelenței Voastre asigurarea celei mai înalte și distinse considerații și exprim urări pentru măreția și prosperitatea națiunii dumneavoastră.
LUIS ALBERTO MONGE

Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face o mare plăcere ca. in numele guvernului și poporului Guyanei și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, guvernului, și poporului României calde salutări și felicitări frățești cu prilejul Zilei dumneavoastră naționale.Sînt convins că anul care vine ne va oferi multe ocazii, la nivel bilateral și multilateral, pentru o cooperare mai strînsă în consolidarea relațiilor noastre, în avantajul reciproc al popoarelor noastre.Cu aceste salutări, vă transmit urările mele cele mai bune pentru bunăstarea dumneavoastră personală și pentru progresul tării dumneavoastră.

L.F.S. BURNHAM
Președintele Republicii Cooperatiste Guyana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, în numele poporului Republicii Democrate Sao Tome și Principe, al M.L.S.T.P., al guvernului și al meu personal am marea onoare să adresez poporului român, partidului său comunist, guvernului său, precum și Excelenței Voastre felicitările noastre călduroase, precum și urările sincere de multă prosperitate.Folosesc această ocazie pentru a reafirma voința noastră fermă de stringere a legăturilor de prietenie și cooperare existente între țările și popoarele noastre.Primiți, vă rog, Excelență, expresia celei mai mari și frățești considerații.

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele M.L.S.T.P.

. ... , și al Republicii Democrate Sao Tome și Principe

j;-----------

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a României, în numele Uniunii Democratice de Stingă din Grecia și in numele meu personal, doresc să vă adresez un salut de pace, dragoste și colaborare frățească, dumneavoastră și poporului român prieten, pare, sub conducerea înțeleaptă și însuflețită a Excelenței Voastre, luptă pentru pace, securitate și dezarmare în Europa și în întreaga lume, pentru crearea unei zone denuclearizate în Balcani, pentru dezvoltarea colaborării între toate popoarele, mici și mari, pe baza deplinei egalități în drepturi și neamestecului in treburile interne.Formulez urarea sinceră ca, prin colaborarea strînsă dintre popoare, să triumfe țelurile nobile ale păcii, cooperării și securității internaționale, să fie înlăturați, prin contribuția activă a tuturor țărilor, norii care în acest moment amenință întregul univers.
ILIAS ILIOU

Președintele \
Uniunii Democratice de Stingă din Grecia 

(E.D.A.)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate Domnule Președinte,Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale a poporului român ce sărbătorește ziua în care poporul român s-a eliberat de sub stăpînirea antidemocratică fascistă, vă rog să acceptați felicitările mele cele mai călduroase pentru dumneavoastră și pentru Partidul Comunist Român.Sub conducerea dumneavoastră, țara dumneavoastră a făcut uriași pași și doresc să vă urez succese în continuare în construcția țării și în progresul cauzei păcii și cooperării internaționale.Sper că legăturile deosebite de prietenie ce există între cele două țări, partide și popoare ale noastre, să se întărească continuu. ' Vă rog să acceptați. Domnule Președinte, sincerele urări ale tovarășilor din Partidul Muncii din Israel și cordialele mele felicitări.Al dumneavoastră sincer,

SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii 

din Israel

COMITETULUI CENTRAT
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂNStimați tovarăși,Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă — care a deschis o nouă eră in istoria României — Consiliul Național al Partidului Comunist din India transmite cele mai călduroase salutări Partidului Comunist Român și poporului român și le dorește succese tot mai mari în perioada următoare.în decursul celor 39 de ani, poporul român, sub conducerea partidului comunist, a obținut realizări remarcabile în toate domeniile activității și construcției sociale.România socialistă joacă un rol viguros tn lupta pentru pacea mondială care a dobîndit o semnificație crucială in relațiile internaționale contemporane.Partidul Comunist din India constată cu satisfacție că de-a lungul anilor relațiile dintre România socialistă și India independentă s-au dezvoltat permanent în avantajul reciproc al popoarelor celor două țări.Partidul nostru salută călduros relațiile frățești care există Intre Partidul Comunist din India și Partidul Comunist Român.Cu ocazia Zilei naționale a României — 23 August 1983 — Partidul Comunist din India transmite cele mai cordiale salutări frățești și sincere urări pentru noi succese marelui popor român și președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne angajăm să facem totul pentru întărirea pe mai departe a relațiilor călduroase frățești care există între cele două partide și țări ale noastre.Al dumneavoastră sincer,

N. K. KRISHNAN
Secretar al Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu, ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, Îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului mauritanian, al Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului și ăl meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fer ricire pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate pentru guvernul și poporul român prieten.Cu înaltă considerație,
Lt. colonel

MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, doresc să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate crescîndă poporului român.Exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre popoarele - noastre se vor dezvolta în continuare, în avantajul reciproc.

BHUMIBOLRegele Thailandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea Zilei naționale a României, 23 August, îmi oferă ocazia de a vă adresa cele mai calde felicitări, precum și urări de fericire și prosperitate Excelenței Voastre și poporului fromân.Exprim convingerea că cele două țări ale noastre vor continua să acționeze pentru întărirea și diversificarea relațiilor de prietenie și solidaritate care le unesc.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerații.
PAUL BIYA

Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prietene, dorindu-vă sănătate deplină și fericire, iar poporului român prieten și mai multă bunăstare și prosperitate.
Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul general al forțelor armate, 
Secretarul general 

al Congresului Popular General

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării măreței Zile naționale a Republicii Socialiste România, vă rog, Excelență, să primiți cele mai calde felicitări și sincere urări de fericire personală, de prosperitate continuă poporului român, precum și de succes deplin in misiunea dumneavoastră istorică în fruntea statului și a națiunii române. în măreața dumneavoastră operă de edificare socialistă a unei Românii puternice și armonios dezvoltate.Permiteți-mi să folosesc această ocazie pentru a exprima în numele poporului și Guvernului Kampuchiei Democrate și al meu personal profunda noastră gratitudine pentru sprijinul nobil, permanent, pe care Excelența Voastră îl acordă luptei noastre de eliberare națională.
NORODOM SIANUK

Președintele Kampuchiei Democrate

Președintelui Republicii Socialiste România, 
Domnul NICOLAE CEAUȘESCUStimate domnule președinte,Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, vă rog să primiți felicitările mele cele mai sincere și .cele mai bune urări de bunăstare, prosperitate și progres pentru poporul român prieten.Vă urez, de asemenea, stimate domnule președinte, sănătate și fericire pentru a putea să conduceți cu succes țara dumneavoastră și a vă aduce în continuare valoroasa dumneavoastră contribuție la colaborarea balcanică, la cauza apărării păcii în această zonă și în întreaga lume.Cu salutări personale,Al dumneavoastră sincer,

EVANGHELOS AVEROFF-TOSSITSA
Președintele

Partidului Noua Democrație din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale a României socialiste, vă adresăm sjncerele noastre felicitări.Acum 39 de ani, poporul român condus de Partidul Comunist frate a declanșat insurecția decisivă care a răsturnat regimul fascist și a alăturat România Uniunii Sovietice și aliaților coaliției antihitleriste. După această dată memorabilă, poporul român prieten a progresat rapid pe drumul edificării unei societăți socialiste multilateral dezvoltate, solidă din punct de vedere economic și total devotată pentru binele cetățenilor. în același timp, România socialistă nu a încetat niciodată să-și aducă o contribuție remarcabilă pentru apărarea păcii și prieteniei între popoare, împotriva cursei inarmărilor întreținută de către imperialiști, precum și pentru sprijinirea luptei mișcărilor de eliberare națională.Cu această fericită ocazie, Partidul Progresului și Socialismului, transmițînd sentimentele de prietenie și simpatie ale poporului marocan față de poporul român, urează succes și prosperitate României socialiste în realizarea nobilelor obiective stabilite de Partidul Comunist Român frate, în concretizarea cărora dumneavoastră vă aduceți personal o contribuție remarcabilă.Vă rog să acceptați, dragă tovarășe, salutările noastre tovărășești cele mai frățești.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
PROGRESULUI Șl SOCIALISMULUI,

Secretar general
ALI YATA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Guvernul și poporul Republicii Maldivelor ml se alătură în a vă adresa dumneavoastră și poporului român sincere urări și calde felicitări cu prilejul Zilei naționale.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări pentru bunăstarea dumneavoastră, precum și pentru progresul și prosperitatea^continuă a poporului român.
Cu asigurarea celei mai înalte considerațiuni,

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului Venezuelei, al guvernului național șl al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări cu ocazia sărbătoririi eliberării țării dumneavoastră.Totodată, mă folosesc de acest important prilej pentru a vă transmite urări pentru măreția națiunii dumneavoastră, șl fericirea dumneavoastră personală.Vă reiterez, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.
LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele, Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a Zilei de eliberare națională a Republicii Socialiste România, vă transmit, în numele poporului nepalez, al guvernului și al meu personal, felicitările noastre împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de progres și prosperitate poporului român.
Regele BIRENDRA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut de a vă adresa, in numele poporului malgaș, al guvernului său revoluționar, ca și în numele meu personal, cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări de fericire'personală și prosperitate pentru poporul român, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare intre popoarele țărilor noastre.Cu înaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democrate Madagascar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit al Prezidiului Consiliului Suprem și al Consiliului de Miniștri, am plăcerea să transmit Excelenței Voastre felicitările noastre cordiale cu ocazia Zilei de eliberare națională. Vă urez multă sănătate și fericire personală, noi succese și prosperitate poporului român, precum și dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele două țări ale noastre.
ALI NASSER MOHAMMAD

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Yemenit, 

Președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului

al Republicii Democrate Populare Yemen 
și prim-ministru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu fericitul prilej al Zilei naționale a României, suverana Ma- layeziei mi se alătură în a adresa Excelenței Voastre felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.
SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI AL-MARHUM 

SULTAN ABU BAKAR
Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am onoarea de a vă exprima, in numele poporului din Guineea-Bissau, al partidului său P.A.I.G.C., al guvernului și al meu personal, cele mai călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres și pace poporului român.. Folosesc acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de întărire și consolidare a Jegăturilor de prietenie, solidaritate militantă și cooperare existente intre popoarele, partidele și guvernele noastre.Vă rog să acceptați, Excelență, urările mele de fericire personală. Cu înaltă și frățească considerație,
Comandant de brigadă JOAO BERNARDO VIEIRA

Secretar general al P.A.I.G.C., 
Președinte al Consiliului Revoluției 

al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celebrării zilei de 23 August 1983, aniversarea sărbătorii naționale a marii și frumoasei dumneavoastră țări, am onoarea și agreabila indatorire de a vă adresa, în numele poporului centra- frican, al Comitetului Național de Redresare Națională și în numele meu personal, vii și călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire și prosperitate poporului român.Republica Centra'fricană folosește acest fericit prilej pentru a evidenția excelentele relații de prietenie și cooperare dintre cele două țări și a exprima urarea întăririi lor pe mai departe.Permiteți-mi să aduc un vibrant omagiu activității desfășurate de marea și frumoasa dumneavoastră țară pentru pace, dreptate și dezvoltare economică a țărilor lumii a treia.Primiți, vă rog, domnule președinte și drag prieten, asigurările înaltei mele considerații.
General de armată ANDRI: KOLINGBA

Președintele Comitetului Militar 
de Redresare Națională, 

Șeful statului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule Ceaușescu,în numele Partidului Liberal Democrat, doresc să vă adresez sincere felicitări cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale a României.Al dumneavoastră sincer,

SUSUMU NIKAIDO
Secretar general

al Partidului Liberal Democrat din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale, noi, guvernul și poporul Republicii Suriname, vă exprimăm felicitările noastre cele mai cordiale împreună cu cele mai bune urări pentru viitorul Republicii Socialista România, poporului, președintelui și guvernului român.
Dr. FREDERIK L. RAMDAT MISIER

Președintele Republicii Suriname
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„MUMA IN PUNĂ DE2V0LIARE, ĂCTĂIIIĂIIĂ NEOBOSITA A PRESEDiMTELUI 
NUME GEAIOJ CONSAMĂ ASIGURĂRII PĂCII SI RREPIĂTII IN LUME

SE RUCORĂ RE RESPECT PE TRATE MEHIDIANELE"

„Prin toate mijloacele, 
pentru obținerea 

independenței poporului

Marcarea marii sărbători a poporului român - ziua de 23 August - 
continuă în numeroase țări ale lumii. In luările de cuvînt ce au loc 
cu acest prilej, în relatările și comentariile presei ;sînt relevate măre
țele rezultate ce încununează eforturile depuse de întregul popor 
român in anii construcției socialiste, pentru înflorirea patriei, pen
tru ridicarea ei pe noi trepte ale progresului și civilizației. Este ex
primată, totodată, prețuirea pentru politica externă a României so
cialiste, pentru activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu 
dedicată păcii și cooperării cu toate popoarele lumii.MOSCOVA 26. Trimisul Agerpres, Mihai Fabian, transmite : La sediul Uniunii regionale Moscova a cooperativelor de consum a avut loc o adunare festivă. Au participat membrii delegației Asociației de prietenie româno-sovietică aflată în vizită în U.R.S.S.Despre importanța actului istoric de la 23 August 1944 au vorbit V. I. Smetannikova, locțiitor al secretarului de partid al Uniunii regionale Moscova a cooperativelor de consum, și Ernst Breitenstein, membru supleant al C.C. al P.C.R., membru al Biroului Comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno-sovietică,în holul magazinului „București" din Moscova a fost deschisă expoziția de fotografii „București — capitala României frățești", prezen- tînd aspecte ale dezvoltării social- edilltare a capitalei țării noastre, ale activității oamenilor muncii în direcția realizării obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Au rostit alocuțiuni prof. univ. A. G. Țukanova, prim-vicepreședin- te al A.P.S.R., șl prof. univ. L. Ghe- rasim, membru supleant al C.C. al P.C.R., rectorul Institutului medico- farmaceutic din București, membru al delegației Asociației de prietenie româno-sovietică, aflată în vizită în U.R.S.S.VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La Clubul cărții și presei internaționale din Varșovia a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii înfățișînd realizările poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dezvoltarea multilaterală a patriei.Un loc aparte în cadrul expoziției îl ocupă imaginile reflectînd activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.La deschiderea expoziției au participat activiști de partid șl de stat, oameni de artă și cultură, locuitori ai capitalei poloneze, membri ai corpului diplomatic.A fost prezent Ion Cozma, ambasadorul țării noastre în Polonia.BUDAPESTA 26 (Agerpres). — Sub auspiciile Frontului Popular Patriotic din Ungaria, la Budapesta și la întreprinderea de servicii și monta] pentru gaze din orașul Szolnok au fost organizate adunări festive. Au luat cuvîntul secretarul comitetului sectorului IX Budapesta al Frontului Popular Patriotic și, respectiv, secretara Comitetului orășenesc Szolnok al F.P.P., care au evocat semnificația evenimentului sărbătorit, subliniind participarea Armatei române la războiul antihitlerist șl, îndeosebi, la eliberarea Ungariei, rolul P.C.R. în Înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, victoriile obținute de poporul român în edificarea socialismului, evoluția pozitivă a relațiilor româno-ungare.SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc gala filmului românesc. Au participat reprezentanți ai Comitetului bulgar pentru cultură și cinematografie, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, membri ai corpului diplomatic, membri ai ambasadei româ
nei un numeros public.

★în cadrul acțiunilor dedicate zilei de 23 August, la magazinul universal din Sofia s-a deschis o expoziție de produse românești.PRAGA 26 (Agerpres). — La monumentele ridicate în orașele cehoslovace Brno, Kromeriz și Humpo- lec în memoria eroilor români că- zuțl în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub fascism au ' fost depuse coroane de' flori din partea autorităților locale și a Ambasadei române in R. S. Cehoslovacă.Au fost arborate drapelele de stat ale României și Cehoslovaciei și au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. Au fost prezenți la ceremonii conducători ai organelor locale de partid și de stat, oameni ai muncii, numeroși tineri.PHENIAN 26 (Agerpres). — în sala de festivități a Fabricii de televizoare „Tedongan" din Phenian a avut loc o adunare festivă. Au participat Ri Sang Hi, adjunct al ministrului afacerilor externe, O Mun Hoen, vicepreședinte al Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, vicepreședinte al Asociației de prietenie coreeano-română, alte persoane

oficiale coreene, membri ai ambasadei țării noastre la Phenian, precum și delegația Asociației de prietenie româno-coreeană. Directorul fabricii, Miang Hong Ciun, și ambasadorul român Constantin Iftode au evocat importanța istorică a actului de la 23 August 1944, marile transformări revoluționare dobîndite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, îndeosebi în cei 18 ani de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totodată, au fost evidențiate relațiile de prietenie frățească, colaborare și solidaritate militantă româno-coreeană care se extind și se consolidează continuu, în spiritul înțelegerilor și hotărârilor stabilite la nivelul cel mai înalt, cu prilejul vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană și ale tovarășului Kim Ir Sen în România.HAVANA 26 (Agerpres). — La Clubul central al celui mai important centru minier cubanez pentru extracția nichelului — din orașul

formările înnoitoare survenite In anii construcției socialiste în România au vorbit Theodoros Katrivanos, prefectul regiunii Attica, membru al conducerii Uniunii Democratice de Stînga (E.D.A.), secretar general al Casei de cultură a prieteniei' eleno-române, și Nicolae Ecobescu, ambasadorul României la Atena.ROMA 26 (Agerpres). — La Biblioteca română din Roma a avut loc o manifestare în cadrul căreia ambasadorul României, Ion Con- stantinescu, a prezentat pe larg semnificația istorică și actuală a zilei de 23 August.Cu același prilej, la sediul Bibliotecii române au fost inaugurate o expoziție de carte românească contemporană și o expoziție documentară de fotografii reprezentînd imagini sugestive ale dezvoltării României socialiste In toate domeniile.VIENA 26 (Agerpres). —■ în localitatea austriacă Kaisersteinbruch a avut loc ceremonia depunerii de coroane de flori la monumentul e- roilor români care și-au jertfit viata în lupta de eliberare a patriei, ca și a Ungariei! Cehoslovaciei și Austriei de sub dominația fascistă.Au participat Andrei Dorobanțu, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Austria, Stephan Kukla, secretarul general al Asociației de prietenie Austria — România, Au
Manifestări consacrate aniversării zilei de 23 August, 
relatări și comentarii ale presei de peste hotare privind 
realizările poporului nostru, politica externă construc

tivă a României socialiste

Moa — a avut loc o adunare festivă, la care au luat parte reprezentanții unor instituții centrale din Cuba, ai organelor locale de partid și de stat, un mare număr de mineri, precum și tehnicieni români.Despre semnificația evenimentului sărbătorit au vorbit Mario Rodriguez, prim-vicepreședinte al Institutului cubanez de prietenie cu popoarele (I.C.A.P.), și ambasadorul României la Havana, Gh. Dumitrache, care s-au referit pe larg la lupta poporului român, în special după crearea P.C.R., pentru Independență și suveranitate națională, la succesele obținute de patria noastră în anii construcției socialiste.NICOSIA 26 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației de prietenie Ci- pru-România, la Nicosia a avut loc o adunare festivă. Au participat ministrul comerțului și industriei, Gheorghio-s Andreou, secretarul general al Federației sindicale P.E.O., Andreas Ziartides, membri ai parlamentului, reprezentanți ai conducerilor unor partide politice cipriote și ai unor organizații sindicale, membri ai Asociației de prietenie, membri ai corpului diplomatic acreditat la Nicosia, ziariști.Președintele Asociației de prietenie, Andreas Papageorghiou, a evocat, In cuvîntul rostit cu acest prilej, semnificația istorică a marii sărbători a poporului român. Referin- du-se la prestigiul internațional al țării noastre, el a subliniat rolul secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a făcut din România „o țară respectată în toată lumea, ce promovează relații de prietenie și colaborare cu toate statele lumii și luptă pentru pace, securitate și dezarmare". „Președintele Nicolae Ceaușescu — a spus el — este recunoscut ca o mare personalitate internațională, ale cărei inițiative pentru pacea și securitatea lumii sînt profund apreciate și respectate de toți' cei interesați în menținerea păcii și asigurarea dreptății sociale. Rolul președintelui Nicolae Ceaușescu este totdeauna edificator în susținerea principiilor dreptului internațional și, în primul rând, al neintervenției în treburile interne".A evocat evenimentele de la 23 August 1944, realizările poporului nostru în ultimele patru decenii și însărcinatul cu. afaceri al României la Nicosia, Gh. Săvuică.Au fost, de asemenea, organizate o expoziție de carte cu lucrări reflectînd gîndirea politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și o expoziție de fotografii.ATENA 26 (Agerpres). — La A- tena a avut loc o adunare festivă organizată de Casa de cultură a prieteniei eleno-române. La manifestare, care s-a bucurat de o largă audiență, au participat conducători ai principalelor partide politice din Grecia, oficialități, oameni de știință, artă și cultură, reprezentanți ai presei, oameni de afaceri.Despre semnificația evenimentului de la 23 August 1944 și despre trans

gustin Ograjensek, vicepreședinte al Asociației „Unirea" — prietenii României din Austria.HELSINKI 26 (Agerpres). — Sub auspiciile Asociației de prietenie Finlanda-România, la Helsinki a avut loc o seară culturală româno- finlandeză. Artiști români și finlandezi au interpretat lucrări reprezentative din creația muzicală a celor două țări.Au participat membri ai Asociației de prietenie, personalități ale vieții culturale finlandeze, un, numeros public.BRASILIA 26 (Agerpres). — în aula Bibliotecii centrale a Universității federale din Brasilia a fost inaugurată o expoziție de fotografii înfățișînd realizări de prestigiu ale poporului român pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.La vernisaj au participat directoarea Bibliotecii centrale, prof, univ. Cybele Villares Coelho, membri ai Ambasadei române tn Brazilia, cadre didactice, studenți. însărcinatul cu afaceri a.i., loan Tr. Cuc, a vorbit la posturile de radio și televiziune braziliene.JAKARTA 26 (Agerpres). — Sub titlul generic „Sărbătoarea națională a poporului român", presa indo- neziană a publicat o suită de articole dedicate evenimentului Istoric de la 23 August 1944, prezentării realizărilor social-economice obținute de poporul român in anii de după eliberare. Sînt reliefate, cu deosebire, personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prestigiul său internațional, precum și politica externă activă și principială promovată de țara noastră. Ziarul de limbă engleză „INDONESIAN OBSERVER" face o trecere în revistă a evenimentelor din august 1944, care au deschis o nouă eră în istoria țării, era unor profunde transformări democratice, a realizării depline a independenței și suveranității naționale, a progresului economic și social, a afirmării României ca națiune liberă și demnă în rindul națiunilor lumii, după care prezintă realizările economice obținute de poporul român în anii construcției socialismului. înfățișînd politica externă independentă promovată de partidul și statul nostru, cotidianul subliniază că aceasta este bazată pe „respectarea fermă a principiilor deplinei, egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe propriile destine, de a se dezvolta liber și independent". în articol se arată că în promovarea neabătută a politicii externe românești „un rol determinant îl are președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu — personalitate proeminentă a lumii contemporane, luptător dîrz pentru triumful cauzși păcii și prosperității în

întreaga lume". Același ziar, sub titlul „Un moment important în dezvoltarea relațiilor româno-indonezie- ne“, inserează un articol privind vizita oficială de prietenie efectuată în Indonezia de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în perioada 22—24 noiembrie 1982. Articole similare, însoțite de fotografii și date biografice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost publicate în ziarele de limbă indoneziană de largă circulație „ANGKATAN BERSENJATA" ’și „BERITA YUDHA".DAMASC 26 (Agerpres). — Televiziunea siriană a prezentat un program special cuprinzînd imagini ale, realizărilor obținute de poporul român în diferite domenii ale vieții economice și sociale în anii construcției socialiste. Comentariul a evidențiat că perioada cea mai fertilă din istoria României este legată de numele și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale. S-a subliniat, de asemenea, că relațiile româno-siriene înregistrează o amplă dezvoltare pe multiple planuri, în interesul celor două popoare prietene.AMMAN 26 (Agerpres). — Posturile de radio și televiziune iordanie- ne au transmis programe speciale dedicate marii sărbători a poporului român.Ample articole apărute In principalele ziare iordaniene. printre care „JORDAN. TIMES", „AL- DUSTOUR", „SAWT AL SHAAB", însoțite de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, au reliefat semnificația marii noastre sărbători, precum șl realizările obținute de țara noastră, îndeosebi în ultimii 18 ani, de cînd la conducerea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. A fost prezentată, de asemenea, poziția consecventă și principială a României socialiste față de conflictul din Orientul Mijlociu.ALGER 26 (Agerpres). — Presa algeriană a publicat o serie de articole, iar posturile de radio și televiziune au transmis emisiuni, evidențiind succesele obținute de România în toate domeniile de activitate, în anii construcției socialiste, rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional, ca militant neobosit pentru pacea lumii și prosperitatea tuturor popoarelor.BANGUI 26 (Agerpres). — într-o emisiune specială, postul de radio Bangui, din Republica Centrafricană, a' prezentat semnificația zilei de 23 August, succesele înregistrate de poporul român, pe multiple planuri, în anii edificării socialismului, în cadrul emisiunii au fost difuzate melodii populare românești.CIUDAD DE MEXICO 26 (Agerpres). — în cadrul emisiunii consacrate României, difuzată la posturile de radio mexicane, președintele clubului de presă „PRIMERA PLANA", Jose Carlos Robles, s-a* referit la profundele semnificații ale evenimentului Istoric de la 23 August 1944, subliniind, totodată, marile transformări ce s-au produs in țara noastră în anii construcției socialiste. S-a relevat, de asemenea, că „în condițiile evoluției complexe a vieții internaționale, caracterizată de pericolul pe care îl reprezintă escaladarea cursei înarmărilor, politica externă a României este orientată spre realizarea destinderii, dezarmării, securității și păcii".DELHI 26 (Agerpres). — în contextul acțiunilor consacrate marcării, în India, a zilei ele 23 August, televiziunea indiană a prezentat filmul documentar românesc „România — țara mea". De asemenea, posturile de radio indiene au transmis programe de muzică românească.TOKIO 26 (Agerpres). — Presa japoneză a rezervat spații largi marcării marii noastre sărbători de la 23 August, infățișînd realizările poporului român, politica externă și programele de dezvoltare a țării.Sub titlul „România, țară activă șl dinamică în relațiile economice internaționale", cotidianul „MAINICHI DAILY NEWS" face o prezentare relevantă a potențialului și competitivității economiei țării noastre, evidențiind rezultatele bune obținute și eficiența măsurilor adoptate in condir țiile actualei crize economice internaționale.Ziarul „JAPAN TIMES", trecînd în revistă activitatea internațională a țării noastre, relevă rolul decisiv pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 11 are în definirea și aplicarea conceptului original românesc de dezarmare, scoțînd în relief propunerile și inițiativele partidului și statului nostru în vederea instaurării păcii, a realizării dezarmării și a respectării principiilor de drept internațional.

Declarația Iui Sam NujomaLUANDA 26 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției panafricane „PANA" cu prilejul Zilei Namibiei, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), a evocat succesele obținute de patrioți în lupta împotriva ocupației ilegale a Namibiei de către R.S.A. Vorbitorul a arătat că armata de eliberare a poporului na- mibian controlează importante sectoare în nordul, nord-vestul, nord- estul și estul Namibiei. Numai în anul care a trecut au fost scoși din luptă 2 870 militari din trupele de ocupație și capturată o importantă cantitate de arme și muniții.Exprimîndu-și încrederea în obținerea independenței poporului nami- bian, Sam Nujoma a subliniat că S.W.A.P.O. dorește edificarea, în Namibia, a unui stat independent și suveran. „Vrem să creăm un guvern popular care să aibă drept obiectiv promovarea intereselor și bunăstării tuturor, fără deosebire de rasă sau culoare" — a precizat el. „Acest guvern va promova pe plan extern o politică de neutralitate pozitiyă și de nealiniere".Subliniind că obținerea independenței nu este decit o problemă de timp, Sam Nujoma a arătat că S.W.A.P.O., recunoscută de O.N.U. ca singurul reprezentant legitim al poporului namibian, va continua lupta pentru independență, fiind gata să obțină victoria fie prin /sufragiu popular, fie pe calea armelor.
„S.W.A.P.O. va învinge 1“WINDHOEK 26 (Agerpres). — Sub deviza „SWAPO va învinge !“, la Windhoek — centrul administrativ al Namibiei — a avut Ioc o mare demonstrație, în cursul căreia parti- cipanții și-au reafirmat sprijinul pe care îl acordă Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest, conducătorul luptei de eliberare națională de sub ocupația regimului minoritar rasist de la Pretoria, singurul reprezentant legitim al poporului namibian recunoscut de Organizația Națiunilor Unite. Partici- panții au cerut, totodată, punerea în libertate a lui H. Toywo, lider al S.W.A.P.O., aruncat de mai multă vreme in închisorile din R.S.A. sub acuzația nefondată de a fi desfășurat activități subversive. Poliția a intervenit împotriva demonstranților pentru a-i împrăștia.

Un mesaj al președintelui 
Organizației Unității AfricaneADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — Președintele în exercițiu al Organizației Unității Africane, șeful statului etiopian, Mengistu Haile Mariam, a adresat un apel tuturor statelor "de pe continent și din întreaga lume de a extinde ajutorul acordat Organiza- / ției Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) în lupta să pentru libertatea și independența Namibiei, într-o declarație difuzată la Secretariatul general al O.U.A. din Addis Abeba, cu prilejul Zilei Namibiei, se evidențiază că întărirea sprijinului acordat S.W.A.P.O. — singurul reprezentant legitim al poporului namibian — va grăbi procesul acordării •independenței Namibiei.

Intîlnire tripartită la LuandaLUANDA 26 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a sosit la Luanda unde va conferi cu președintele Angolei, Jose Eduardo dos Santos, și cu Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO), în legătură cu modalitățile de grăbire a procesului dobîndirii independenței Namibiei.Secretarul general al O.N.U. — notează agențiile ANGOP și AP — îi va informa pe interlocutorii săi din Luanda despre rezultatul convorbirilor pe care le-a avut în Africa de Sud și la Windhoek.

e scurt

r ÎN NICARAGUA. Cel contrarevoluționari și armatei populare san- pierdut viața în ulti- Nicaragua, în
CIOCNIRI puțin 80 de 8 militari ai diniste și-au ma săptămînă în Nicaragua, în cadrul luptelor survenite în nordul țării, a anunțat, la Managua, Ministerul Apărării.

odată, s-au majorat cu 12,5 la sută prețurile la benzină și alți combustibili.
CONVORBIRI SOVIETO-AME- 

RICANE. Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., și John Block, ministrul agriculturii al S.U.A., care conduce delegația guvernamentală americană a- flată în vizită în capitala sovietică. au examinat, în cadrul unei convorbiri, probleme ale comerțului sovieto-american și posibilitățile dezvoltării acestuia. Cei doi miniștri — informează agenția T.A.S.S. — au semnat acordul între U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la comerțul cu unele produse agricole.

electorală a anunțat, vineri, că pentru participarea la campania electorală și la alegerile respective numai trei partide îndeplinesc condițiile impuse de lege : Partidul Național Democrat, Partidul Patriei- Mamă și Partidul Populist.
O NOUA MAJORARE A PREȚU

RILOR la bunurile de strictă necesitate a fost anunțată în Israel. A crescut costul pîinii, cărnii, laptelui și al altor produse alimentare. Tot-

UN VIOLENT INCENDIU s'-a 
produs ieri la studiourile „Para
mount" din inima Hollywoodului. 
Incendiul, de origine incă necunos
cută, a fost stins de pompieri fără 
să fi provocat victime, dar nu îna
inte de a fi distrus depozitul-muzeu 
de decoruri exterioare al studiou
lui. Pagubele sint evaluate la cîteva 
milioane de dolari.

Viitorul energiei atomoelectrice

CAMPANIA ELECTORALĂ ÎN 
TURCIA pentru scrutinul legislativ din noiembrie a început. Comisia

ZI DE PROTEST. In Uruguay s-a desfășurat o zi de protest național împotriva regimului militar, manifestație un grup de partide, Partidul Blanco, Partidul Colorado și Uniunea Civică, formațiuni politice interzise în această țară — informează agenția Reuter. Poliția a intervenit, arestînd peste 170 de persoane.

organizată de între care
VIENA 26 (Ager

pres). — Potrivit date
lor publicate la Viena 
de Agenția internațio
nală pentru Energia 
Atomică 
centralele 
trice vor furniza 
sfirșitul acestui 
aproximativ un 
din necesarul de 
gie al populației

(A.I.E.A.), 
atomoelec- 

la 
secol 
sfert 

ener- 
pla-

netei noastre, respec
tiv o cotă de două ori 
mai mare decit cea 
deținută in prezent 
de energia electrică de 
proveniență nucleară 
in balanța energetică 
mondială, relatează a- 
genția Reuter. Statisti
cile A.I.E.A. precizea
ză că in viitorii 
ani statele lumii

zece 
vor

investi aproximativ 
800 miliarde de dolari 
in cadrul programelor 
lor de construire a 
unor noi instalații ato
moelectrice. Prin con
struirea noilor centra
le, capacitățile de pro
ducere a energiei elec
trice din surse nuclea
re vor spori cu 400 mi
liarde de wați.
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DIN AGENDA

PENTRU PACE
75 la sutâ din cetățenii R.F.G. se opun 

instalării noilor rachete
BONN 26 (Agerpres). — Peste 75 
sută dintre vest-germani se opun 

de rachete americane 
„. .1" și „Cruise" pe terito-

ț riul R.F.G., chiar dacă pînă la 
l sfirșitul anului nu se ajunge la un ' acord la negocierile de la Geneva ) între S.U.A. și U.R.S.S. - arată un 
i sondaj, realizat în iulie și citat săp- | tămîna aceasta de postul de ra- 
j Un recul semnificativ la 
l NEW YORK 26 (Agerpres). — 
1 Un fenomen surprinzător s-a produs zilele acestea în Wall Street : acțiunile companiilor producătoare de armament au cunoscut, pentru prima dată, de cine știe cînd, un declin. Scăderea valorii acestor acțiuni la bursa din Wall Street a ținut două zile consecutiv, cele mai afectate fiind companiile care iși din

i. instalării < 
' „Pershing-ll

dio național „Deutschlandfunk". In 
rindul oponenților se află și o mare 
parte a celor care și-au dat votul 
actualelor partide ale coaliției gu
vernamentale.

Un sondaj similar, efectuat în 
iunie pentru televiziunea vest-ger- 
mană, dădea același procentaj pen
tru opoziție față de noile rachete l 
nucleare americane.

bursa din Wall Street

\ 
\ 
\ 
\ 
\4 obțin majoritatea veniturilor’ comenzile Pentagonului.
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i orașul tunisian Kelibya s-a desfă- 
' șurat o intilnire a tineretului din

are cauza în anunțul senatorului republican John Tower, aprig susținător al reinarmării continue a S.U.A., in calitatea sa de președinte al Comitetului pentru forțele armate al Senatului, că nu va. mai candida în alegerile de anul viitor. Observatorii — citați de Reuter — relevă că retragerea senatorului republican va dăuna campaniei guvernului pentru majorarea cheltuielilor de înarmare și ar putea..................................îmbunătăți șansele democraților de l a recăpăta controlul Senatului, as- tăzi dominat de republicani. ț
Obiectivul prioritar t încetarea cursei înarmărilor \

DELHI 26 (Agerpres). — La Delhi 
au luat sfirșit lucrările Conferinței 
internaționale regionale pentru de
zarmare, desfășurată sub auspiciile 
Națiunilor Unite. La dezbateri au 
luat parte reprezentanți din peste 
20 de țări din Asia și zona Pacifi
cului, ai unor organizații neguver
namentale și ai unor institute de 
cercetare in problemele dezarmării. 
Conferința a sco.s în evidență ho- 
tărîrea crescîndă a statelor partici
pante de a acționa cu fermitate in 
direcția infăptuirii dezarmării gene
rale și totale și a stabilit o serie 
de măsuri concrete menite să atra
gă la mișcarea antirăzboinică pături 
largi ale populației din 
și din zona Oceanului

Reculul unei industrii căreia și în acești ani de recesiune a continuat să-i meargă foarte bine își

țările Asiei 
Pacific, să

contribuie la propagarea ideilor de 
pace și securitate pe planeta noas
tră.

în cursul dezbaterilor, participan
ta la acest forum internațional 
pentru pace s-au pronunțat in fa
voarea dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare, subliniin- 
du-se imperativul adoptării de mă
suri urgente vizind încetarea cursei 
înarmărilor.

Relevîndu-se pericolul pe care îl 
reprezintă izbucnirea unui conflict 
nuclear pentru însăși existența vie
ții pe Pământ, participanții au evi
dențiat necesitatea unei mai ample 
mobilizări și participări a opiniei 
publice mondiale la lupta pentru 
pace și dezarmare.

Tineretul se opune pregătirilor de război"rt
TUNIS 26 (Agerpres). — Sub 

deviza „Sîntem pentru pace !" în

J Tunisia,
* Britanie. 

generații 
denunțatJ

*
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Franța, Spania și Marea 
Reprezentanți ai tinerei 
din cele patru țări au 
războiul care amenință

să distrugă întreaga omenire, s-au 
pronunțat împotriva cursei înar
mărilor și au chemat la mobiliza
rea opiniei publice internaționale, 
în primul rind a tinerei generații 
din întreaga lume la lupta pentru 
pace și dezarmare.

Expoziție-averti smerit
26 (Agerpres). — Un grup

i

TOKIO
de militanți pentru pace din Japo
nia au organizat la Tokio o expo
ziție sub deviza-„Să nu se repete

tragedia de la Hiroshima și Naga
saki I". In cadrul expoziției sint pre
zentate fotografii și diferite obiecte l 
aparținînd victimelor bombardamen- ’ 
telor atomice din august 1945. \ 
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la care au participat circa 40 000 de persoane. Fotografia înfâ- )

țișeazâ un aspect din timpul mitingului

In Berlinul occidental a avut loc recent un mare miting in apărarea 
păcii, |- ----- -• ............... ......... ' . .......................

„Este necesară intensificarea eforturilor pentru 
crearea unei noi ordini economice internaționale11

— s-a relevat în cadrul unul seminar de la JakartaJAKARTA 26 (Agerpres). — La Jakarta se desfășoară lucrările unui seminar cu tema „Problemele luptei țărilor în curs de dezvoltare. ■ pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale", la care iau parte membri ai guvernului indonezian, parlamentari, economiști și reprezentanți ai cercurilor de afaceri din Indonezia. Sînt examinate măsuri concrete menite să ducă la extinderea posibilităților țărilor în curs de dezvoltare în domeniul e- conomiei, creșterea rolului lor pe a- rena internațională și schimbarea actualului sistem perimat de relații economice internaționale.Țările in curs de dezvoltare trebuie să-și soluționeze singure problemele in condițiile agravării încordării în lume, ale escaladării continue a cursei înarmărilor, care înghite uriașe resurse, ale apariției pe

planeta noastră a unor noi focare de încordare — a arătat, în cuvintarea rostită la deschiderea seminarului, Surono, ministru-coordonator indonezian pentru problemele politice și de securitate. Conflictele armate din Africa, Asia, Orientul Mijlociu și A- merica Latină aduc imense prejudicii nu' numai popoarelor direct implicate. ,Ele reprezintă un pericol real pentru cauza păcii pe Pămînt, se răsfrîng în mod negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare — a subliniat ministrul indonezian.Interesele economice ale țărilor în curs de dezvoltare sînt grav afectate de declinul economic însoțit de înăsprirea măsurilor protecționiste la care recurg principalele țări capitaliste. în aceste condiții a relevat Surono —. lupta pentru noua ordine economică internațională capătă o importanță deosebită.
Povara datoriilor o frînâ în calea dezvoltăriiLA PAZ 26 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor reuniunii de la Sânta Cruz de la Sierra (Bolivia) consacrată identificării unor soluții pentru ieșirea din criza economică a țărilor din America Latină, participanții au scos in evidență uriașa povară care o reprezintă pentru aceste țări datoria externă acumulată, însumînd peste 300 miliarde dolari. în cursul dezbaterilor, la care iau parte peste 150 de specialiști din țările latino- americane, precum și delegați din partea unor organisme specializate, s-a subliniat că această povară financiară împiedică procesul de redresare economică a țărilor din a- ceastă regiune a lumii. în acest context s-a propus o „acțiune concertată" a țărilor -respective in abordarea problemei datoriilor lor externe.

Președintele Boliviei, Hernan Siles Zuazo, a declarat — după cum transmite agenția E.F.E. — că popoarele nu trebuie condamnate la foamete pentru a se putea plăti niște sume de bani unor bănci sau instituții financiare din țările dezvoltate. La rindul său, Miguel Rodriguez, din partea Sistemului Economic Laitino-Ameri- can (S.E.L.A.), a arătat că in condițiile dobînzilor ridicate țările latino- americane nu pot să-și realizeze obiectivele dezvoltării lor. S.E.L.A. a propus în consecință o acțiune unitară a statelor latino-americane în problema datoriei externe și formarea unui centru de informare în acest scop.Toate aceste Inițiative, s-a subliniat In cadrul dezbaterilor, trebuie să fie incluse în cadrul unei „noi strategii asupra dezvoltării".

BEIRUT

Apel în vederea restabilirii 
suveranității Libanului BEIRUT 26 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a lansat un apel pentru restabilirea suveranității asupra teritoriului țării și asigurarea unității naționale, într-un discurs radiotelevizat, șeful statului a cerni tuturor liderilor politici libanezi să se reunească la palatul prezidențial, pentru a examina problemele privind viitorul țării. Structurile politice, economice și sociale. a precizat președintele Gemayel, trebuie analizate cit mai urgent, pe cale pașnică, în cadrul instituțiilor legale.El a afirmat, in același timp, că armata este „simbolul unității și suveranității naționale", fiind forța care va substitui trupele de ocupație israeliene, fiind capabilă să e- limine „frontierele artificiale intre i libanezi", informează agențiile internaționale de presă.

Evoluția complexului 
orbital sovieticMOSCOVA 26 (Agerpres). — Se 

apropie de sfirșit a doua lună de 
zbor orbital al cosmonauților sovie
tici Vladimir Liahov și Aleksandr 
Aleksandrov — relatează agenția 
T.A.S.S. In cursul acestei săptamini, 
pe lingă experimentele prevăzute de 
program și lucrările de întreținere a 
laboratorului spațial „Saliut", cos
monauta s-au ocupat de transborda- 
rea materialelor aduse in Cosmos de 
nava de transport „Progress—17“.

Potrivit datelor telemetrlce și ra
poartelor echipajului, zborul com
plexului orbital „Saliut-7“ — „Soiuz 
T-9“ — „Progress-17“ se desfășoară 
normal, iar starea sănătății cosmo
nauților este bună.
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