
PROLETARI DÎN TOATE TÂRILE, UNÎTI-VÂ! 
i nteia într-o atmosferă de puternic entuziasm, pe întreg
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cuprinsul țării milioane de oameni ai muncii au

sărbătorit împlinirea unui sfert de veac de viață

liberă, socialistă, exprimîndu-și hotărirea de a urma

neabătut politica partidului, de a înfăptui hotărîrile
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Tribuna centrală tn timpul parâzii militare și demonstratei oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. Vlntili

în această zl, poporul întreg a 
celebrat într-o tumultuoasă și gran
dioasă manifestare, momentul jubi
liar al împlinirii unui sfert de secol 
de la eliberarea patriei de sub ju
gul fascist.

Urmînd istoricei săptămîni a 
Congresului al X-lea al partidului, 
evenimentul jubiliar al împlinirii 
unui sfert de veac de la insurecția 
armată din august 1944 capătă pro
funde semnificații.

Bucureștiul a strălucit în această 
dimineață prin entuziasmul cetățe
nilor săi, din care aproape 300 000 
au fost prezenți la impresionanta 
demonstrație.

Parada militară ți demonstrația 
oamenilor muncii s-au desfășurat, 
potrivit tradiției statornicite în 
ultimii ani, în Piața Aviatorilor.

Deasupra tribunei oficiale strălu
cește stema Republicii Socialiste 
România, încadrată de drapelele 
partidului și statului și de cifrele 
jubiliare „XXV".

Cu litere aurii și argintii, stau 
înscrise lozinci și urări scumpe 
întregului popor : „Trăiască 23 Au
gust, ziua eliberării patriei de sub 
jugul fascist" ; „Trăiască Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a societății noas
tre" ; ' „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România" ; „Trăiască po
porul român — constructor al so
cialismului" ; „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare". Imaginea 
festivă a pieței este întregită de un 
medalion cu portretele marilor das
căli ai proletariatului mondial, 
Marx, Engels, Lenin, sub care este 
înscrisă urarea t „Trăiască unitatea 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste". Numeroa
se steaguri roșii și tricolore stră
juiesc întreaga piață

Ora 8. Aplauze puternic? salută 
la sosire pe conducătorii de partid 
și de stat. în tribuna oficială iau 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Du
mitru Petrescu, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Die Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăg'an, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 

Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Leonte Kăutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Vasile Patilineț, 
Dumitru Popa, Ion Stănescu, vice
președinții Consiliului de Stat,, ai 
Consiliului de Miniștri și ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului.

în tribuna oficială iau loc, de 
asemenea, șefii delegațiilor de peste 
hotare sosite pentru a participa la 
aniversarea eliberării României : 
tovarășii : V. N. Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C.ILS. ; Mitia Ribicici, președin
tele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, membru al Pre
zidiului U.C.I. ; Lâcezar Avramov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri a} 
R. P. Bulgaria, ministrul comerțu
lui exterior ; Mat.vas Timar, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar ; Eu- 
geniusz Szyr, membru al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone ; 
Herbert Weiz, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D. Germane ; 
Frantisek Ilamouz, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace ; re
prezentantul guvernului Republicii 
Populare Chineze, Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la. 
București ; Nguyen Huu Khieu, 
membru supleant al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, ministrul muncii al R.D. Viet
nam ; Nguyen Van Quang, mem
bru al C.C. al F.N.E. din Vietna
mul de Sud ; Tavagjavîn Punțagno- 
rov, membru al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.. Mongole ; Ciun Mun 
Dak, membru al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, ministrul 
Administrației orașelor ; Isidor 
Malmierca Peoli, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba, vicepreședinte al 
Institutului Național de piscicul
tura al Republicii Cuba.

în tribună sînt prezenți reprezen
tanții partidelor comuniste și mun
citorești, care, aflîndu-se în țară, 
iau parte la marea sărbătoare : to
varășa Dolores Ibarruri, președin
tele Partidului Comunist din Spa
nia, tovarășul Korehito Kurahara, 
membru ăl Prezidiului C.C. al Par
tidului Comunist din Japonia, to
varășul Claude Jones, vicepreședin
te al Partidului Comunist din Au
stralia, tovarășul Leetooraj Chun- 
dramun, președintele C.C. al Parti
dului Comunist din Mauritius, pre
cum și reprezentantul Partidului 
Comunist Italian, tovarășul Gerardo 
Chiaromonte, membru" al Direcțiu
nii P.C. Italian, reprezentanții Par
tidului Comunist Portughez, Parti
dului Comunist din Venezuela, Par
tidului Comunist din Argentina, 
Partidului Socialist din Chile, Miș
cării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, tovarășa A. T. Lavren
tieva, vicepreședinte al condu
cerii centrale a Asociației, adjunct 
al ministrului industriei ușoare al 
U.R.S.S.

în tribune se află conducători al 
Instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, vechi milițanțl 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participant la insurecția ar
mată din august 1944, generali ac
tivi și în rezervă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul antihit
lerist, oameni de știință și cultură, 
activiști ai organelor centrale de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
din mari Întreprinderi și instituții 
bucureștene, numeroși ziariști ro
mâni, coresnondenți permanent și 
trimiși speciali ai unor mari coti
diene, agenții de presă și societăți 
de radioteleviziune de peste ho
tare. i

în tribune sînt prezenți membrii 
delegațiilor din țările socialiste 
frățești, numeroși oaspeți de peste 
hotare, șefi ai misiunilor diplomati
ce, atașați militau și alți membri 
ai corpului diplomatic acreditați la 
București, precum și oaspeți de 
peste hotare aflați tn aceste zile în 
țara noastră.

(Continuare în pag. a Ii-a)

Recepție oferită de C. C. 
al P. C. R., Consiliul de Stat 

și 'Consiliul de Miniștri
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
Consiliul de Miniștri au oferit în 
seara zilei de 23 August o recep
ție în saloanele Palatului Consiliu
lui de Miniștri, cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist.

La recepție au participat tova
rășii : Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Ghedrghe Pană, Dumitru 
Petrescu, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membrii 
și membrii supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți al Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con- 

' siliului de Stat și al guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor’ obștești, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, gene

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit pe 
ambasadorul Franței la București

1 î
Sîmbătă după-amiază, președin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe am
basadorul Franței la București, 

rali și ofițeri superiori, participant 
la lupta ilegală a partidului, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Au luat parte membrii delega
țiilor din țările socialiste frățești 
sosite la București pentru a par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării Ro
mâniei, reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești care se 
află în țara noastră și alți oaspeți 
de peste hotare.

Au participat șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

La începutul recepției a fost in
tonat Imnul de. stat al Republicii 
Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat. într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Pierre Pelen, la cererea acestuia. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Plecarea unor delegații 
de peste hotare

Delegația Republicii Socialiste
Federative

Duminică după-amiază, a părăsit 
Capitala tovarășul Mitia Ribicici, 
președintele Vecei Executive Fe
derale, membru al Prezidiului 
U.C.I., conducătorul delegației Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, care a participat la sărbă
torirea celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al

Delegația de partid și guvernamentală 
a Repubiicii Populare Bulgaria

Duminică la amiază a părăsit 
Capitala delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășul Lâcezar 
Avramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, care a participat la ma
nifestările consacrate celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României.

Din delegație au făcut parte to
varășii Nicolai Gheorghiev, mem
bru al Prezidiului Adunării Popu
lare, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Patriei, se
cretar al Prezidiului Permanent al 
Uniunii Populare Agrariene Bul

Iugoslavia
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
ăl P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., Octa
vian Groza, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice.

Au fost prezenți Iso Niegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

gare, Gheorghi Bogdanov, membru 
al C.C. al P.C.B., ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, și Penko 
Gherganov, membru supleant al 
C.C. al P.C.B., prim-secretar al 
Comitetului județean Plevna al 
P.C.B.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Cornel Burtică, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
comerțului exterior, Dumitru Be- 
jan, membru al C.C. al P.C.R„ 
prlm-adjunct al ministrului comer
țului exterior. (Agerpres)
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ARCUL TRIUMF

Simbolul
revoluționare

singurâ mrma, un singur glasPe tot cuprinsul țârii, milioane de oameni, o singurâ voințâ,

trec reprezen- 
i fel cu liberta- 
i ani. Sînt prin- 
studente, labo- 

profesori, arhi-

Mijloace moderne de luptâ — de strajâ cuceririlor revoluționare ale poporului

muncitori și
și ingineri, 
tineri ce sînt cadre de nă- 
la locurile lor de muncă.

...Fanfara din Piața Aviatorilor 
Intonează acum un marș tineresc, 
tn sunetele căruia pătrund în piață 
rîndurile tinerilor muncitori, elevi

du-se legați prin toată ființa lor 
de pămîntul străbun pe care-1 au 
în pază, aducînd la această sărbă
toare hotărîrea nestrămutată a ce
lor care străjuiesc hotarele țării 
de a fi oricînd la datorie. Batalio
nul trupelor de securitate încheie 
defilarea trupelor pedestre.

în vuiet de motoare, în Piața 
Aviatorilor apar primele subunități 
ale infanteriei moto. Transportoa
rele amfibii dotate cu aparatură 
automată de cercetare chimică și 
de radiație, transportoarele blinda
te înzestrate' cu armament auto
mat, puternicele autocamioane de 
construcție românească sporesc mo
bilitatea, puterea de foc și efica
citatea trupelor de infanterie, care 
prin grija partidului și guvernu
lui sînt înzestrate Ia nivelul cerin
țelor luptei moderne.

Autoturisme de construcție ro
mânească,- capabile să funcționeze 
pe orice teren, aduc în piață pe 
militarii parașutiști, căliți la școala 
curajului și bărbăției ostășești.

Coloana artileriei este deschisă de

tineretului sînt hotărîți, fermi, așa 
munca lor pe marile 
au devenit o adevă- 
bărbăției, a dîrzeniei

apăra cu neclintită hotărîre cuceri
rile revoluționare ale poporului, 
condus de partidul comunist.

Prin piață continuă să treacă tru
pele de rachete. Iată rachetele na
vale, străjuite de marinari, apoi 
rachetele operative și operativ-tac- 
tice, capabile să zboare la distanțe 
mari și să-și atingă ținta cu o înaltă 
precizie. Ele sînt deservite de ingi
neri, tehnicieni și ostași cu o te
meinică pregătire de specialitate.

în desfășurarea ei, parada mili
tară, expresie a forței, bărbăției șl 
dîrzeniei ostășești, este o sinteză a 
ceea ce reprezintă azi armata noas
tră populară : brațul înarmat al 
patriei, gata oricînd să apere cu
ceririle socialiste, independența șl 
suveranitatea României socialiste. 
Fiii celor care au înfăptuit acum 
un sfert de veac mărețul act al eli- 
berig-ii urmează neabătut, din toată 
inima, politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, slu
jind-o cu energie și devotament 
nemărginit.

Ridicînd necontenit capacitatea 
de luptă a unităților și marilor uni
tăți,, însușindu-și temeinice cunoș
tințe militare și de specialitate, os
tașii țării, crescuți și educați in spi
ritul patriotismului și internaționa
lismului, slujesc cu credință poporul 
ai cărui fii sint, iși exprimă hotă
rîrea ca, împreună cu armatele ță
rilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor țărilor socia
liste, șă îndeplinească îndatoririle 
ce le revin în cazul unul atac im
perialist

și studenți, cuprinși In detașamen
tele de pregătire pentru apărarea 
patriei. Sînt reprezentanți ai tine
rei generații, crescută și educată

strîns unit in jurul 
Comitetului său Cen- 
secretarului genera! 

tovarășul Nicolae

Marea manifestație prilejuită de 
cea de-a XXV-a aniversare a eli
berării a fost deschisă potrivit tra
diției, de parada militară.

Văzduhul limpede al acestei în
sorite dimineți de august este stră
bătut de sunetul prelung al trom
petelor.

în fața tribunei centrale, minis
trul Forțelor Armate, ggneral-colo- 
nel Ion Ioniță, primește raportul 
comandantului parăzii, general-lo- 
cotenent Nicolae Militaru. Ministrul 
Forțelor Armate trece apoi în re
vistă trupele aliniate în Piața A- 
viatorilor și îi felicită pe militari. 
Uralele puternice zale militarilor 
omagiază patria liberă și suverană 
care-și aniversează 'cea mai lumi
noasă zi din istoria sa.

Ministrul Forțelor Armate urcă 
apoi la tribuna oficială și prezintă 
raportul Comandantului Suprem al 
.Forțelor noastre Armate, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul

tn Spiritul dragostei față de patrie 
și partid, în spiritul răspunderilor 
ce o așteaptă în activitatea ei vii
toare de făurire a unui viitor de 
înaltă civilizație și progres. Tinerii 
ce s-au încolonat și pășesc acum 
cadențat demonstrează vigoarea, 
fac dovada că generațiile viitoare 
vor ști să continue tradițiile de 
muncă și luptă pentru socialism ale 
părinților lor.

în chip firesc, împreună cu ei 
Intră în piață alți colegi de muncă 
și învățătură, băieți și fete încolo
nați. după o mare pancartă pe care 
citim : „Tineretul este gata să răs
pundă • prin muncă la chemările 
partidului". Ei poartă pe umeri 
tîrnăcoape, pickhamere, cazmale... 
Pașii lor cadențați pe fundalul cîn- 
tului care amintește entuziasmul 
nețărmurit al primelor șantiere ale

acțiunilor greviste și de sabo
taj de la uzinele Malaxa șl 
Lemaître din București și din 
numeroase alte uzine și ateliere din 
țară. La Reșița, la Ploiești, la Con
stanța, la Tîrgoviște și în multe alte 
locuri, muncitorii au făcut să se 
simtă că în România existau pu
ternice forțe populare ce se îm
potriveau fascismului. Partidul a 
pregătit astfel insurecția armată, cu 
participarea largă a clasei munci
toare, a intelectualității progresiste, 
a armatei, a celor mai largi forțe 
democratice și patriotice. Actul de 
la 23 August a fost,-prin aceasta, 
actul întregului popor.

Alături de armată, formațiunile 
patriotice de luptă au lichidat împo
trivirea hitleristă în Capitală și în 
alte localitățj. Dușnianul a cunoscut 
tăria brațului înarmat al poporului. 
Cotropitorii au, fost înfrînți. La 30 
august 1944, Armata roșie a’ fost 
salutată cu entuziasm și deosebită 
simpatie de masele largi ale popu
lației In Bucureștiul eliberat.

Cele . 51 de batalioane înarmata 
care trec acum prin Piața Avia
torilor din București sînt doar o 
parte a lungilor coloane de luptători 
din gărzile patriotice care au de
filat astăzi în toată țara, manifes- 
tîndu-și, în fața partidului, hotărî
rea de a munci și de a veghea pen
tru ca_ munca poporului român 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
României pe drumul socialismului 
să se poată desfășura și mai de
parte sub semnul statornic al liber
tății, al suveranității și indepen
denței.

Gărzile patriotice au adus în fața 
tribunelor simbolul bărbăției, al 
fermității revoluționare a poporu
lui român, 
partidului, al 
trai, in jurul 
al partidului, 
Ceaușescu.

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului do 
Stat.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. Răsună 
cele 21 de salve de artilerie trase 
în onoarea marii sărbători.

După tradiție' defilarea este des
chisă de batalionul ofițerilor-elevi 
ai Academiei Militare, cea mai 
înaltă instituție de învățămînt a 
armatei.

— Trec apoi prin fața conducăto
rilor de partid și de stat elevii 
Școlii militare de ofițeri activi „Ni
colae Bălcescu", urmați de elevii 
Liceului militar „Ștefan cel Mare". 
Tinerii aceștia au crescut fl
data cu marile înfăptuiri socia
liste. Ei și-au făurit din pildele 
trecutului nostru glorios, din munca 
și lupta poporului pentru obține
rea marilor noastre biruințe socia
liste, înaltul model al datoriei, aspi
rația nobilă de a-șj sluji patria.

Exprimînd recunoștința pentru 
grija cu care partidul nostru sa

mulțumim pentru zorii luminoși ai 
vieții noastre, îi mulțumim pentru 
tot ce a făcut și face pentru a ne 
Împlini destinul luminos.

Spațiul vast al pieței este în acest 
moment locul de confluență al tu
turor bucuriilor copilăriei din pa-

fermității
a poporului

cum este și 
șantiere care 
rată școală a 
comuniste.

O altă coloană pășește tn piață. 
Sub o mare pancartă pe care stă 
scris „Noi ne-ani născut deodată 
cu libertatea țării" 
tanții celor care, la 
tea, împlinesc 25 de 
tre ei 
rante 
tecți, 
dejde 
Chipurile lor deschise, luminoase se 
Identifică în această dimineață cu 
virtuți de simbol, cu tinerețea țării 
și cu tinerețea veșnică a muncii li
bere, creatoare, puse în slujba pa
triei socialiste.

tria noastră. Brațe .tinere poartă 
peste șuvoiul de tinerețe două dra
pele — tricolorul și drapelul parti
dului — faldurile lor împurpurînd 
obrajii care au strîns în ei tot 
soarele vacanței. Un scurt sem
nal și peste o mie de copil 
din detașamentele de pionieri al 
Capitalei gravează în fața tribune
lor, cu trupurile lor, simbolul du
ratei istorice pe care o cinstim, 
simbolul anilor pe care cu atîta de 
mult drag îi numim „ai noștri" : 25. 
AI XXV-lea jubileu al vremii noas
tre.

La tribună urcă ud stol de pur
tători ai- cravatelor roșii și oferă 
flori Conducătorilor de partid și 
de stat. Și, ca de fiecare dată, mo
mentul concentrează în el o mare 
încărcătură emoțională. In acest 
timp, în piață au intrat garda de 
onoare cu drapelul organizației mu
nicipale a pionierilor și un grup 
compact de toboșari și trompetiști 
închipuind un cocor imens, cu a- 
ripi ce ating tribunele.

...Trec prin fața tribunelor copiii 
patriei, trec viitorii constructori al 
comunismului. Zilele de mîine ale 
patriei, împlinirea destinului el 
sînt aici, în Piața Aviatorilor. In 
ochii lor luminoși am citit luminile 
mereu mai strălucitoare ce vor îm
podobi întotdeauna chipul României 
socialiste.

preocupă de creșterea și educarea 
cadrelor militare, ministrul Forțe
lor Armate raporta celui de al 
X-lea Congres al partidului că o 
caracteristică a cadrelor perma
nente ale armatei, dintre care 88 
la sută sînt membri ai partidului, 
este înaltul nivel .de cunoștințe po
litice și de luptă, măiestria ba
zată pe însușirea ultimelor cuce
riri în domeniul științei șl artei 
militare. Parada militară din Piața 
Aviatorilor este în acest sens o 
confirmare elocventă

Defilează infanteriștii. Pe pieptu
rile celor mai mulți dintre ei stră
lucește însemnul vredniciei ostă
șești — insigna „Militar de frunte". 
Iși fac apariția formații de elicop
tere, încă un element care comple
tează profilul modern al armatei 
noastre. Trec grănicerii. Ii ur
mează alți ostași de la fruntariile 
patriei — marinarii. Ei Iși îndepli
nesc cu vigilență datoria, simțin-

Scutul de nădejde al patriei, 
al cuceririlor socialiste

...Abia s-au stins ultimele ecouri 
ale paradei militare și din nou în 
Piața Aviatorilor răsună pașii saca
dați ai plutoanelor. Trec, în rînduri 
strînse, cu pași fermi, Intr-un marș 
solemn, detașamentele gărzilor pa
triotice. Sînt muncitori și intelec
tuali din întreprinderile Capitalei, 
care s-au constituit în formațiuni de 
luptă, gata oricînd să apere cuceri
rile revoluționare ale poporului. 
Sînt oameni pe care i-am văzut nu
mai cu o zi înainte în uzinele și 
șantierele, în instituțiile Bucureștlu- 
lui, antrenați în procesul muncii, 
preocupați să transpună ■ tn < viață 
mărețele planuri și Idei elaborate 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român; sînt 'muncitori’ și 
intelectuali — în cea mai mare 
parte membri ai partidului, ostașii 
lui credincioși — care, îndeplinin- 
du-și exemplar însărcinările tn ac
tivitatea de producție, depun și sus
ținute eforturi pentru pregătirea de 
luptă în formațiunile gărzilor pa
triotice.

In fruntea primului batalion se 
găsește un vechi combatant, unul 
dintre miile de patrioți care în zi
lele insurecției au luptat în gărzii» 
patriotice. Este Nicolae Ivănescu, 
acum director administrativ al uzi
nelor „23 August". Batalionul în 
fruntea căruia se află este alcătuit 
din muncitori de la uzinele „23 Au
gust", între care se află și alți ve
terani ai luptei insurecționale pen- 
tril eliberarea României de sub 
jugul fascist.

Trec prin Piața Aviatorilor alt» 
și alte batalioane. Mulți dintre cei 
pe care-i vedem în rîndurile luptă
torilor poartă încă In amintire anii 
de luptă antifascistă la care au par
ticipat. Ei Iși amintesc acțiunile 
ferme pe care le-au întreprins 
muncitorii, conduși de partid, pen
tru sabotarea mașinii de război a 
hitleriștilor. Filele istoriei păstrea
ză documente și amintiri ale

...O clipă de tăcere și, deasupra 
pieței, se ridică sunetele unui cîntec 
ce a strîns în el prinosul fierbinte a 
milioane de inimi : „Mulțumim din 
inimă partidului !“ II cîntă copiii. 
Mulțumim din inimă partidului pen

tru copilăria noastră fericită, ii

Apârâtori de nâdejde ai independenței și suveranității patriei

punctele mobile de comandă p« 
șenile. Le urmează transportoarele 
dotate cu rachete antitanc dirijate, 
ap!y un divizion de artilerie reac
tiva. Defilarea artileriei continuă 
cu divizionul de obuziere cărora le 
urmează subunitățile de artilerie 
de diferite calibre, remorcate de 
mașini pe șenile. Stăpîni pe ar
mamentul și tehnica de luptă din 
dotare, pe aparatura complexă, po- 
sedînd temeinice cunoștințe tehni
ce și de specialitate, artileriștii îm
bogățesc an de an tradițiile unită
ților din care fac parte. Imaginea 
tăriei și forței armatei noastre o 
întregesc subunitățile de tancuri. 
Tanchiștii care trec prin fața tri
bunei raportează Comandantului 
Suprem al Forțelor noastre Armate 
că și-au îndeplinit angajamentele 
asumate în cinstea Congresului 
partidului și a marii sărbători na
ționale : toate echipajele au cu
cerit titlul de „Subunitate de frun
te". Trec apoi unitățile de rachete 
antiaeriene.. Uriașele săgeți argintii 
acționează cu precizie maximă pe 
orice vreme.

Privirile tuturor sînt atrase de 
păsările de oțel care străpung văz
duhul cu o viteză mai mare decît 
a sunetului. Trei cîte trei, într-o 
geometrie perfectă, avioanele pilo
tate de adevărați ași ai aeru
lui, posesori ai titlului „Pilot 
clasa I" — cea mai înaltă calificare 
tn aviație — sînt un simbolic an
gajament scris pe cerul patriei, în 
numele celor ce-i străjuiesc înălți
mile, de a adăuga la istoria aripilor 
românești noi fapte ostășești, de a

cu libertatea țării"

Irliy lifc
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de Congres!popor și

Pentru noi, pentru viitorul fericit al copiilor noștri

Oamenii care trec acum prin fața 
tribunelor și-au pus semnătura pe 
actul de naștere al noii orînduiri : 
sînt fiii^clasei de avangardă a so
cietății noastre, clasa muncitoare, 
care, sub conducerea partidului ei 
comunist, mobilizînd țărănimea și 
toate păturile sociale ale națiunii 

'noastre, a răsturnat vechea putere, 
punînd poporul în drepturile sale 
de stăpîn legitim al țării.

Ca un'simbol al marelui moment 
de răscruce care a marcat drumul 
nbu și luminos -al țării românești, 
primele rînduri ale coloanelor de 
oameni ai muncii ce trec prin Piața 
Aviatorilor poartă, peste marea de 
flori și drapele, o imensă inscripție: 
23 August — 1944—1969.

Cu fețe strălucind mîndru sub 
arșița soarelui de august, mergînd 
vioi și încetinindu-și pasul în fața 
tribunelor pentru a aclama pe con
ducătorii de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii poartă pancarte și grafi
ce multicolore, pe care stau înscri
se succesele dobîndite în anii con
strucției socialiste. Fluviul mulțimii 
de demonstranți din Capitală, din 
toate județele țării sugerează o uri
așă hartă a României de azi, o hartă 
a muncii și înfloririi, dominată de 
figura unui om nou, liber,1 dinamic, 
cu personalitatea în plină afirmare, 
omul de azi al societății noastre 
socialiste, pe care mii de glasuri 
îl aclamă : „Ceaușescu, fiu ales de 
popor și de Congres !" ■

In tumultul coloanelor bucurește- 
ne, ne adresăm unui om cu tîmplel» 

^.cărunte :
— Lucrez în aceeași întreprindere 

din anul 1926 — ne spune muncito- 
1 rul Andrei Bașa, șef de echipă la 

Uzinele „23 August". Aș putea spu
ne că aceste uzine, care poartă nu
mele marii sărbători de astăzi, o- 
glindesc drumul nou al țării. Ele 
au devenit un pivot al indus
triei noastre noi constructoare de 
mașini. Alt utilaj, alte condiții de 
muncă și de viață, o complexitate 
incomparabil mai mare, produse de 
tehnicitate mult mai înaltă și în 
același timp un volum al produc
ției care, înainte de naționalizare, 
părea de neconceput. Ca să aducem 
țara noastră la nivelul celor mai 
dezvoltate țări industriale, deși am 
făcut pași de șapte poște —pro
ducția construcțiilor, de mașini pe 
țâră a fost anul trecut de 20 de firi 
mai mare decît în 1950, iar astăzi 
poate realiza în numai 10 zile în
treaga producție a anului 1938 — 
avem încă în față sarcini mari, 
realiste și însuflețitoare, pe care le 
putem înfăptui datorită acumulări
lor socialiste.

— Accentul pe care Congresul al 
X-lea al partidului l-a pus pe con
tinuarea consecventă a industriali- 

ării socialiste a țării, ne înarmea
ză cu hotărîrea de a munci științi
fic, organizat, competent, cu maxi
mă eficiență — ne. declară ing. 
Alexe Mihai, director general al 
uzinei „Electronica". înaintarea ra
pidă a unor ramuri-cheie extrem 
de moderne este o garanție a pro
gresului general al țării. Cincinalul 
preconizat de Congres va fi un plan 
al modernizării intensive.

La ora cînd în Capitală demon
strau electroniștii bucureșteni, la 
Brașov defilau constructorii de au-

conștiința de sine 
a poporului român

ta Iași — cetate a culturii deve
nită în ultimii ani șl cetate a in
dustriilor moderne ale penicilinei, 
chimiei, fibrelor sintetice, textile
lor — demonstranții aparțineau în 
număr mare unor meserii moderne, 
necunoscute la noi înainte de pe
rioada dezvoltării socialiste a țării.

— Partidul nostru s-a orientat cu 
îndrăzneală și luciditate spre fruc
tificarea maximă a unor bogății cu 
care țara noastră este avantajată, și 
care înainte erau, irosite — ne-a 
spus chimistul loan Staicu, direc
torul uzinei de fibre sintetice. Am 
participat ca delegat la lucrările 
celui de al X-lea Congres al parti
dului și mă aflu încă sub emoția 
acelor ceasuri istorice de pregătire 
a anilor ce vin. Am trăit — și re
trăiesc acum, la această mare de
monstrație — sentimentul unei uni
tăți depline între partid și masele 
de oameni ai muncii ; această uni
tate este o unitate dinamică, are 
funcția unui uriaș motor de ener
gie care propulsează țara pe căile 
progresului modern, pe drumul 
victoriilor sociâliste de pe care ni
meni și nimic nu va putea abate po
porul nostru. în politica externă, 
unitatea de monolit a poporului în 
jurul partidului și a conducerii sale 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sporește mult autorita
tea și prestigiul României în ac
țiunile întreprinse pe plăti interna
țional pentru dezvoltarea ^prieteniei 
și colaborării cu țările .socialiste. în 
sprijinul solidarității forțelor an- 
tiimperialiste, în sprijinul păcii și 
înțelegerii intre popoare. Partidul 
acționează în numele întregului po
por român atunci cînd cere înceta
rea războiului și retragerea trupe
lor americane din Vietnam, cînd 
își exprimă solidaritatea cu luptă
torii pentru libertatea și indepen
dența națională a popoarelor, cînd 

tocamioane și tractoare. Corespon
dentul ,;Scînteii“ l-a găsit la tribu
nă pe directorul general al Uzinei 
de tractoare din Brașov, ing. Vasile 
Sechel, care i-a declarat :

— Indicațiile Congresului al X-lea 
se vor traduce in viața constructo
rilor brașoveni prjntr-o gamă de 
mare bogăție tehnică și funcțio
nală, tractoare care să satisfacă ce
rințele economiei naționale și să 
înalțe prestigiul cîștigat de Româ
nia ca țară exportatoare de mașini 
și utilaj industrial.

Convingerea fermă că politica

Gărzile patriotice,

marxist-leninistă a partidului de in
dustrializare socialistă va constitui 
pivotul progresului general al so
cietății noastre a exprimat-o cores
pondentului nostru din Suceava 

- mecanicul Dumitru Mandache, aflat 
în coloanele demonstranților de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
oraș. „în ajunul sărbătorii de azi am 
vizitat expoziția „Suceava ’69“. Am 
văzut cum în jurul unor mari trans
formări industriale a avut loc și o 
modernizare accentuată a localită
ților din județ. Tot ce e acum nou 
în viața județului și a orașului este 
legat de planurile inițiate de partid, 
de accelerația imprimată dezvoltă
rii noastre de Congresul al IX-lea, 
accelerație care va căpăta acum o 
nouă forță, sporită, prin programul 
dezvoltării multilaterale a țării, ela
borat de Congresul al X-lea.

Întreprinde acțiuni pentru Întărirea 
legăturii dintre statele socialiste, 
pentru realizarea unei reale unități 
a tuturor forțelor comuniste și 
muncitorești din lume, în lupta an- 
tiimperialistă, pentru pace și pro
gres social.

La București, poetul Cezar Baltag 
ne-a declarat:

— Luptind împotriva oprimării, 
sfărîmînd lanțurile dictaturii fas
ciste și ale exploatării, descătușînd 
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energiile creatoare ale națiunii, ln- 
staurînd noile relații între oameni, 
insuflînd maselor sentimentul dem
nității, sporind înmiit prestigiul pa
triei în lume, Partidul Comunist 
Român și-a cîștigat pentru totdea
una stima, încrederea, iubirea și 
recunoștința fierbinte a poporului. 
Fiecare om al muncii vede în par
tid forța conducătoare a țării, che
zășia trainică a înaintării patriei pe 
drumul înfloririi materiale și spi
rituale.

Cinstea de a deschide coloana oa
menilor muncii din Turnu Severin 
a revenit constructorilor de pe 
șantierul Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier. 
Marea lucrare menită să schimbe 

geografia navigației și energeticii 
europene este rodul colaborării 
strînse dintre țara noastră și R.S.F. 
Iugoslavia. „Hidrocentrala de la Por
țile de Fier va aduce Româ
niei un mare aflux proaspăt de 
energie. Azi, în 13 zile producem 
toată energia anului 1938 ; în locul 
celor 483 de sate electrificate la eli
berare, avem azi 9 775. Constructo
rii de pe Dunăre au dat în folosință 
provizorie pentru navigație ecluza 
de pe malul românesc : pînă în sea
ra zilei de 22 august, orele 18 — în 
numai 8 zile — prin ecluză au și 
trecut 290 remorchere cu 384 șlepuri, 
precum și cinci vase de pasageri), 
iar pe data de 13 august au obținut 
una din cele mai mari victorii din 
istoria acestui șantier — închiderea 
albiei Dunării în numai aproape 5 
zile și dirijarea apelor pe căile 
construite de mîna omului. Prin
tre primii demonstranți zărim cu
noștințe vechi, cum sînt Vasile 
Blănaru, maistru mecanic, Dumi
tru Girz și Gheorghe Halunga, 
conducători auto, ing. Mihai Stan- 
cu, șeful secției auto, Vasile Ma-

Simion Simionescu, maiștri

să-și rostească pă- 
cu privire la treburile ob- 
Așa vom putea realiza sar- 

calitative ce ne stau în față.

rll unei perioade de muncă și luptă 
eroică, de izbînzi remarcabile, a 
constituit o mărturie impresionantă 
a prestigiului pe care îl are par-

Congresul al X-lea al partidului; 
care a avut loc în preajma marii 
sărbători a aniversării unui pătrar 
de veac de la eliberare, a celebră-

mM

Inima puternică, veșnică a țării 
întregi, conștiința de sine a poporu
lui român, plămădit în condiții vi
trege, maturizat în focul marilor 
bătălii de clasă, in lupta împotriva 
cotropitorilor hitleriști, adăugîn- 
du-și în impresionanta biografie re
voluționară mărețele cuceriri ale 
anilor socialiști, Partidul Comunist 
Român este garanția noastră supre
mă, este simbolul certitudinilor 
noastre, a! încrederii în viitorul so
cialist al patriei.

monton, Ilie Mircea, inginer șei 
adjunct la șantierul „Energo-mon- 
taj“, și mulți alții. Ei duc drapelul 
și diploma de unitate fruntașă pe 
țară obținute pentru a treia oară 
consecutiv. Inginerul Nicolae Ma

director general al I.C.H., 
participat ca delegat la lu- 
celui de-al X-lea Congres

nescu, 
care a 
crârile 
al P.C.R., ne-a amintit că produc
ția de energie electrică calculată 
în miliarde de kWh trebuie să a- 
jungă de la '17,7 în 1965, la 85 mi
liarde kWh în 1980.

— Sînt sarcini mărețe ; dar ele 
nu se pot obține contemplînd rea
lizările de pînă acum și nici mă
car nu se pot obține printr-o sim
plă mărire a eforturilor, ci ne cer 
o perfecționare radicală a stilului 
ta muncă. Marile sarcini ale folo
sirii integrale ale competențelor, 
ale conducerii colective — schițate 
de Conferința Națională și cărora 
Congresul X le-a dat o amplă dez
voltare — alcătuiesc o expresie e- 
locventă a democratismului orîndui- 
rii noastre, în care toate deciziile 
importante se iau prin consultarea 
oamenilor muncii, reprezintă o con
diție indispensabilă a producției în
săși. Pentru progresul nostru, mai 
multe, cit mai multe minți trebuie 
să gîndească, 
rerea 
ștești. 
cinile 

tidul în rîndul poporului, a ade
ziunii largi, reafirmată cu putere și 
de participanții prezenți la 23 Au
gust în coloanele marii sărbători.

Pagină glorioasă In istoria parti
dului și a patriei, Congresul al X- 
lea este simbolul victoriilor noas
tre socialiste, al cutezanței noastre 
comuniste, este momentul solemn 
al maturității noastre, al hotărîrii 
poporului, angajat într-o vastă ope
ră constructivă, de a-și aduce și pe 
mai departe contribuția la înălțarea 
patriei, la făurirea unei vieți de 
prosperitate și civilizație socialistă.

La Galați, muncitorii gigantului 
siderurgic, în orașele vechi și noi 
totodată, ale Hunedoarei și Reșiței, 
tn urbii de străveche rezonanță 
istorică, chemate acum să se dez
volte rapid pe căile civilizației so
cialiste — Alba Iulia, Piatra Neamț, 
Focșani, Tîrgoviște, sau în orașe 
nou apărute pe harta țării, de
monstrează oamenii celor mai di
ferite competențe și meserii, di
verși prin activitățile lor, dar ase
mănători în aspirații, în idealurile 
ce-i unesc în jurul marelui autor 
al României socialiste de azi și de 
mîine — partidul.

...Ca up simbol al acestei unități, 
ta Piața Aviatorilor pătrunde acum 
un grup masiv de oameni ai mun
cii purtînd o pancartă cu o imensă 
fotografie : un aspect de la lucră
rile Congresului X al P.C.R. In me
dalion, chipul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prezentînd Raportul la 
Congres. Imaginile sînt înconjurate 
de flori — simbol al înfloririi țării, 
înflorire a cărei chezășie o alcă
tuiesc hotărîrile Congresului, con
ducerea aleasă de Congres — și 
sînt însoțite de lozinca : înainte, 
pentru înfăptuirea directivelor ce
lui de-al X-lea Congres al parti
dului ! Și ei, ca și milioanele de 
demonstranți din întreaga țară, 
scandau cu înflăcărare : „P.C.R.", 
„P.C.R.", numele corfducătorului 
iubit :

„Ceaușescu, fiu ales
De popor și de Congres !“
Sub lumina marelui eveniment 

din viața patriei și partidului, 
Congresul al X-lea, s-a desfășu
rat întreaga demonstrație, în toa
te orașele țării. Așa cum ne spu
nea la Cluj șeful de echipă Iosif 
Pătac, de la „Metalul roșu" :

— Documentele Congresului X 
nu trasează numai liniile mari de 
dezvoltare a țării, dar, prin ac
centul deosebit pus pe diferite pro
bleme ale felului de a munci — 

■eficacitatea, competența, răspun
derea, ordinea, disciplina, iniția
tiva, conducerea colectivă -- se a- 
dresează direct fiecărui om al 
munoii. /Comitatul, de direcție, din 
car(e,GfaȚ parte și eu a analizat în ’ 
ultimă vreme multe probleme im
portante, a luat, hotârîri și a con-, 
trolat îndeplinirea lor. Noi tre
buie mai ales să folosim maximal 
posibilitățile, cadrul creat de par
tid pentru activitatea colectivă, ca 
instrument al întăririi competenței 
și disciplinei, al luării hotărîrilor 
optime, al execuției lor disciplinat» 
și responsabile.

continue a întregii vieți

democrației
23 August 1969 a fost o sărbătoare 

trăită nu numai în coloanele de
monstranților, ci o înfrățire a între
gii suflări a țării. Pe Dimitrie Mo- 
goș — căruia vîrsta și sănătatea nu 
i-au mai permis să fie în coloane 
— l-am găsit totuși, intr-un fel, pre
zent la demonstrație : o privea la 
televizor.

— Mulțumesc partidului pentru 
distincția acordată, ne-a spus tova
rășul Mogoș, arătîndu-ne medalia 
celei de-a XXV-a aniversări a eli
berării. Sînt deputat în circum
scripția 123 a sectorului 6; cum 
s-ar zice, un deputat între mii 
alții. Salut din inimă principiile 
și măsurile promovate de partid 
pentru a atrage cetățenii la con
ducerea treburilor obștești. Ne 
vom arăta la înălțime — și o spun' 
nu numai în numele meu, dar al 
tuturor cetățenilor cu care am vor
bit în aceste zile.

— Ne-au impresionat vizitele fă
cute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a declarat tovarășa

Cuvintele muncitorului clujean 
își găsesc o traducere simplă și e- ; 
ldcverită .în versurile improvizate 
pe care le: scandează coloanele cei, ....... _________ ,____ r____
trec prin Piața Aviatorilor : „Vom' litate.ya însemna un imens păs'îna- 
munci cu hărnicie / Pentru scumpa —----:—
Românie !“

Este angajamentul întregii națiuni 
în fața conducătorului încercat, ve
rificat în anii grei ai luptei antifas
ciste și în pătrarul de veac al fău
ririi și dezvoltării noii noastre 
rînduiri — partidul comunist.

o-

Elena Horia, pe care am tntîlnit-o 
la tribună. De un an sînt pensiona
ră și m-am concentrat asupra acti
vității obștești. în relațiile cu lu
crătorii aparatului de stat, noi, ac
tiviștii voluntari, am simțit o îm
bunătățire substanțială, ca rezul
tat al indicațiilor din ultimii ani 
ale conducerii partidului. Cuvintele 
rostite la Congres de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu — ca fiecare 
activist să fie apreciat după felul 
cum face față cerințelor poporului, 
celor care l-au ales — reprezintă 
un înalt principiu moral, condiția 
perfecționării continue a relațiilor 
între membrii societății, socialiste, 

în același sens ne-a vorbit, din 
coloanele demonstranților, tovară
șul Florin Dimitriu, procuror șef 
adjunct al Capitalei :

— Sărbătoarea de azi, ne-a spus 
d-sa, nu celebrează doar victoriile , 
economice, ci și cele spirituale. 
Congresul a adoptat o serie de 
măsuri importante privind per
fecționarea cadrului instituțional 

al vieții sociale, în care cetățenii Iși 
pot exprima liber și deschis păre- z 
rea asupra mersului înainte al con
strucției socialiste. Această posibi- 

inte, un ajutor pentru descoperirea 
și-înlăturarea lipsurilor, pentru în
tărirea legalității.

Reporterii „Scînteii" au fost 
prezenți și în tumultul coloanelor 
studențești, care cuprindeau mii 'de 
tineri veniți să demonstreze în ma
rea piață bucureșteană.

— Ne încearcă un mare senti
ment de mîndrie patriotică — a 
declarat Mariana Tutoveanu, stu
dentă a facultății de limbi și lite
raturi străine cînd vedem auto
ritatea cîștigată de Rbmânia, sub 
conducerea partidului ei, ca țară â 
păcii și prieteniei între popoare, ca 
militantă pentru independența na
țiunilor, pentru relații juste, con
structive pe arena internațională.

— Craiova s-a îmbogățit cu o fa
cultate de electrotehnică, ne-a de
clarat studentul D'an Slabu, și alte 
facultăți; avem multe orașe în 
care s-.au creat universități și insti
tute ce nu ekistau pînă la elibe
rare. înainte de război, numărul 
studenților nu trecea mult peste • 
25 000 ; azi sîntem aproape 150 000. 
Avem cămine, cantine, bur
se și nu cunoaștem teama de șo- 
măj. în dezvoltarea învă’țămîntu- 
lui, vedem o altă mărturie a an
gajării cu succes a țării pe drumul 
civilizației și bunăstării.

Alături de competențele științi- 
' fice și inginerești prezente în co
loanele oamenilor muncii, am în- 
tîlnit, între demonstranți și în tri
bune, mulți oameni de artă.

— Sînt prezent în coloane, ne-a 
spus compozitorul Radu Palladi, 
dar sper' să fiu prezent curînd și 
prin debutul lucrării mele noi, în
chinate celei de-a XXV-a aniver
sări și intitulate „Pămîntul de 
dor, România". Din documentele 
Congresului și cuvîntările tovară
șului Ceaușescu am desprins ideea 
că noi, creatorii, sîntem și tre
buie să fim alături de partid și po-. 
por nu. numai cu declarațiile noas-

I ' i .
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tre, izvorîte din inima și conștiința 
noastră, dar și cu opere izvorîte 
din talentul . nostru, din structura 
spirituală și faptele contemporane 
ale poporului României socialiste.

La Cluj, acad. Raluca Ripan 
ne-a declarat :

—■ Cei 25 de ani de libertate sînt 
anii înfloririi științei românești. 
Am resimțit puternic grija și pre
țuirea pe care partidul le acordă 
oamenilor d~ ‘----- •- •-
pe care el o 
România f* .. . ,__ ,_
devenit forță de producție nemij
locită, factor fundamental al pro
gresului economic și social. Pre
țuirea partidului, a întregului po
por ne-a obligat și ne obligă să 
muncim cu pasiune și competență, 
să ne dedicăm toate puterile dez
voltării multilaterale a patriei 
noastre socialiste.

Alături de noi, cercetătorii mai 
vîrstnici, s-a format în anii so
cialismului un detașament puter
nic de tineri cercetători dintre 
care mulți și-au cîștigat, încă de 
pe acum, recunoașterea și stima 
unanimă. Tinerii savanți abordea
ză cu curaj, cu competență cele 
mai dificile problems și obțin re
zultate strălucite. Acest fapt, ales 
dintre multe altele posibile, mi se 
pare a fi grăitor pentru tinerețea 
care caracterizează întreaga viață

■ științifică a țării.
între oamenii de știință partici- 

panți la marea sărbătoare a țării 
și a poporului l-am intîlnit și pe 
acad. Aurel Avramescu. Ne-a vor
bit cu entuziasm despre munca oa
menilor de știință, despre marile 
perspective deschise activității lor, 
despre sarcinile de răspundere ale 
științei în făurirea orînduirii socia
liste multilateral dezvoltate. „Știm 
că victoriile obținute în cei 
25 de ani de libertate sînt o conti
nuare firească a tuturor victoriilor 
noastre și, totodată, noi și strălucite 
confirmări ale justeței politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru. Muncim cu conștiința limpede 
că fiecare biruință a poporului ro
mân este o biruință a tuturor sta
telor socialiste, a forțelor celor mai 
înaintate din lumea întreagă. Aces
ta este drumul pe care ne-am an
gajat la 23 August 1944. Sub marile 
arcade ale Istoriei, pășim înainte, 
încrezători în virtuțile neamului 
nostru, în măreția țelului către care 

.ne îndreptăm, în înțelepciunea 
cîrmaciului nostru, Partidul Comu
nist Român, în noi înșine".

de știință, importanța 
. o acordă științei. In 
contemporană, știința a

Poetul Mihai Negulescu, invitat 
la tribună, ne-a spus :

— In marile coloane din Piața 
Aviatorilor simt parcă înaintînd 
— majestuos și tulburător — echi
valențe a 25 de ani de lzbînzi, 
echivalențe sigure ale magistrale
lor viitorului. La izvorul viu al 
unor asemenea imagini, pana, pene
lul și strunele artei noastre află ți 
forță, șl inferioritate, și sunetul unic 
al eternității.

Marina Krilovici, tînără solistă 
a Operei Române, laureată a mai 
multor concursuri internaționale de 
canto, întoarsă recent dintr-un tur
neu întreprins în Italia, ne-a de
clarat :

— Este de nedescris sentimen
tul de mîndrie profundă pe care-1 
simți atunci cînd cuvîntul „Româ
nia" stîrnește admirație și prețuire 
pe oricare meridian, cînd, imediat 
alături de el, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce se bucură de 
o largă prețuire dincolo de ho
tarele țării, vine să lumineze po
litica justă a țării noastre. Acest 
prestigiu se datorește faptului că 
partidul nostru, statul nostru, Ro
mânia contemporană nu au pre
getat niciodată să-și spună, cuvîn
tul, în mod deschis și principial, în 
problemele majore ale politicii in
ternaționale.

Poporul nostru sprijină din toată 
inima politica externă a statului 
întemeiată pe principiile respectă- ■ 
rii suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, își afirmă soli
daritatea fermă cu popoarele care 
se ridică împotriva jugului străin, 
a imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, cu popoarele 
care se străduiesc să-și consolideze 
independența proaspăt dobîndită 

Principiile politicii externe a 
partidului și statului, reafirmate cu 
claritate și în expunerea recentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Sesiunea Marii Adunări Naționale 
sînt o ilustrare grăitoare a consec* 
venței acestei politici, vorbesc de 
la sine despre izvoarele adeziunii 
noastre unanime.

Aclamînd politica internă a parti
dului, masele de manifestanți își 
exprimau prin lozinci, prin inscrip- > 
țiile de pe placardele purtate la ma
nifestație sprijinul lor deplin pen
tru politica internațională a parti
dului în centrul căreia se află prie
tenia și colaborarea cu țările so
cialiste. Subliniind dorința vie de 
unitate a țărilor socialiste, mii de 
glasuri scandau : „Paisprezece țări 
surori au același viitor".

intre oamenii muncii
toate naționalitățile

La Tîrgu Mureș, coloanele _ de 
demonstranți alătură, la' această vi
brantă sărbătoare, oameni care, în 
acest sfert de veac de viață li
beră, uniți sub i,dealurile dăruite 
conștiințelor de partid, au partici
pat, în unisonul muncii lor en
tuziaste, la făurirea bilanțului rod
nic pe oare-1 înfățișează astăzi Ro
mânia socialistă: Discutăm cu to
varășul Papp Zoltan, asistent uni
versitar la I.M.F. Tg. Mureș.

— Anii care au trecut de la eli
berare au fost, în se'nsul cel mai 
profund, anii deplinei și adevăra
tei libertăți naționale și sociale. La 
temelia unității noastre 'de nezdrun
cinat stă rezolvarea de către 
partid, în spiritul marxism-leninis- 
mului, a problemei naționale. In 
făurirea unității noastre, partidul a 
preluat și dezvoltat idealurile pro
gresiste, luminate, ale celor mai de

seamă cărturari români și maghiari 
ai trecutului, idealurile celor ce, 
datorită împrejurărilor istorice, au 
viețuit împreună de-a lungul seco
lelor pe aceste meleaguri.

Sibiu. Tovarășul Konig Reimar, 
dnul dintre cei mai apreciați me
dici din Sibiu, declară coresponden
tului nostru :

— Avem bucuria de a trăi astăzi 
într-un climat sănătos, de stimă și 
respect, de afirmare plenară a per
sonalității fiecărui cetățean, indi
ferent de limba lui maternă și de 
naționalitatea din care face parte. 
Acesta este unul din marile me
rite ale Partidului Comunist Ro
mân și Unul din izvoarele mo
rale care ne alimentează înmunca 
noastră zilnică pentru a realiza 
sarcinile puse de partid, pentru 
propășirea continuă a patriei noas
tre, a României socialiste. I

incitării marelui ogor
socialist al țării

Ambasadorii dinamicei’ agricul
turi românești sînt prezenți în co
loanele mai tuturor orașelor. In 

..București ca și în orașele reședințe 
de județ, cu deosebire în acele o- 
rășe care se află în inima unor 
mari grînare ale țării. Aducînd cu 
ei simbolul roadelor ogorului pe 
care muncesc, cooperatorii, meca
nizatorii, muncitorii fermelor, spe
cialiștii agricoli își exprimă bucu
ria de a se ști stăpîni pe munca 
și soarta lor într-o țară liberă, so
cialistă, hotărîrea de a munci cu 
sîrg și pricepere pentru realizarea 
sarcinilor de amploare puse de 
Congresul al X-lea în fața agri
culturii socialiste

In vatra de pîine a Bărăganului, 
privim mulțimea revărsată în cen
trul nou al orașului Slobozia, ca
pitala județului Ialomița. Sînt mii 
de lucrători din agricultura coope
ratistă și de stat, de la întreprin
derile agricole Malu, Căzănești, An- 
drășeștb Slobozia, Ograda, Vlă- 
deni, Dragalina, cooperatori din 
comunele Dragoș Vodă, Grivița, 
Gheorghe Doja, Grindu, mecaniza
tori de la Balaciu, Bogdana și din 
alte unități. Agricultorii ialomi- 
țeni raportează cu mîndrie că o- 
goarele, în mare parte irigate, ale 
județului — lucrate cu mașini și 
tractoare, beneficiind de avanta
jele modernizării, introducerii pe 
scară largă a îngrășămintelor chi
mice, de marile investiții ale ulti
milor ani (peste un miliard și ju
mătate lei investiții în. agricultura 
județului numai între 1966—1968), 
— dau țării recolte îmbelșugate.

In marea coloană, fiecare parti
cipant reprezintă o personalitate 
distinctă, o variantă din marele 
destin colectiv în care viața oame
nilor se împletește cu viața nouă 
și mare a țării.

— Pentru mine, drumul acestor 
25 de ani de libertate — ne spune 
dr. ing. Gheorghe Vîlceanu, direc-

torul I.A.S. Slobozia — înseamnă 
drumul parcurs de la copilul să
rac și necăjit de altădată, pînă la 
pregătirea de doctor în științe, la 
posibilitatea de a munci pentru îm
plinirea sarcinilor grandioase tra
sate de partid. Simt o mare mîn- 
drie, ca membru de partid și ca

%

;,Noi ne-am născut odată cu libertatea țării

In tribună,
printre oaspeții străiniKZ ■

Ca o expresie1 a prețuirii și prestigiului de care ' se bucură țara 
noastră pe meridianele globului pentru contribuția adusă la cauza so
cialismului, păcii și colaborării internaționale și in același timp ca o 
dovadă a solidarității și prieteniei dintre poporul român și celelalte 
popoare ale lumii, numeroși oaspeți de peste hotare — reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncitorești, ai altor organizații progresiste, 
delegații oficiale aflate in vizită in țara noastră, ziariști etc. — au ur
mărit cu interes marea demonstrație de la 23 August.

Iată citeva dintre declarațiile oaspeților 
teii" :

făcute redactorilor „Scin-

Ia

N
fiu al acestui popor, pentru înfăp
tuirile istorice dobîndite de Parti
dul Comunist Român, înfăptuiri ex
puse cu o emoționantă putere de 
sinteză în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu
sesiunea jubiliară a Marii Adunări 
Naționale, sesiune dedicată aniver
sării unui sfert de veac de lă eli
berarea patriei. O înfăptuire cen- 
traljp mi se pare omul, omul de azi 
al "socialismului, emancipat de ex
ploatare, participant la făurirea u- 
nei societăți superioare. Lucrătorii 
din întreprinderea noastră și-au ex- 
C rimat, într-o atmosferă de fier- 

inte entuziasm, satisfacția față de 
hotărîrile Congresului al X-lea, 
față de alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția-.de,; șeQretar

. general al partidului.; .npl„,co.r)șj;4; 
'derăni,' așâ cum conSitiefă' 'toți oă- * 

- mi; r’i-mrenii muncii din țara'-noastrăjO'Că-/ 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
va însemna pentru poporul Româ
niei rodnicie și libertate, dreptate 
și omenie, certitudinea că vom 
făuri, prin osîrdia întregului popor, 
în prietenie cu toate popoarele lu
mii, marele viitor socialist al na
țiunii noastre".

...Intr-un alt cbiț de țară stră
veche, la Botoșani, in coloana ce
lor aproape 6 000 de lucrători ai 
ogoarelor veniți din toate satele 
județului la demonstrația oameni
lor muncii, se aflau, și .cooperatorii 
din Săuceni. Graficele șf’eșantioa- 
nele de grîu, porumb, cartofi și le- 
gyme vorbeau despre hărnicia a- 
c'estor oameni. Unul dintre reali
zatorii acestor succese — coopera
torul Gheorghe Corduneanu, pre
zent în coloanele demonstranților, 
ne-a declarat. ;

— Calea muncii în comun, în 
cooperativa agricolă de producție 
este calea noastră de aur, de pe 
care nu ne vom abate niciodată. 
Măsurile luate în ultimii ani de 
conducerea partidului au scos la' 
lumină uriașele posibilități ale dru
mului pe care am pornit. Congresul 
IX, Conferința Națională și recentul 
Congres al partidului reprezintă 
momente hotărîtoare in valorifi
carea marii. bogății pe care o re
prezintă calea socialistă de dezvol
tare -a agriculturii românești.

Această unanimă hotărîre de a 
da viață sarcinilor trasate de Con
gres au exprimat-o mulți lucrători 
ai ogoarelor, între, care și cei de 
pe meleagurile lui George Coșbuc, 
Liviu Rebreanu și Andrei Mure- 
șanu, din frumoasa parte de țară 
de la poalele Țibleșului și Rodnei, 
județul Bistrița-Năsăud. In coloa
nele de -demonstranți, inginerul 
Alexandru Pașcu ne-a vorbit des
pre realizările cooperativei agri
cole din Bistrița, iar la tribună 
Iulian Fazekaș, președintele coo-

perativ.ei agricole din Viișoara, 
ne-a spus :

— Din documentele Congresului 
al X-lea al partidului am reținut și 
sublinierile cu privire la impor
tanța acțiunilor intercoopera'tiste. 
La noi, ca rezultat al îndrumărilor 
date de partid, se va da în folo
sință peste cîteva zile un astfel de 
obiectiv : un mare atelier de re
parat mașini și unelte agricole, rod 
al asocierii a 17 cooperative din 
județ.

La Constanța,- un car alegoric 
înfățișează bogăția recoltelor aces
tui an. Anton Tincu, președintele 
cooperativei din Palazul Mare, ne 
spune :

— Anul trecut am ocupat primul 
loc pe țață (în creșterea. taurjnelqț, 

... și primul foc *pe județ în prodiîc- 
■■ ția de îleghmă. <Se poate vedea-, cu 
-.♦ușurință că ne preocupă mult pro

blemele gospodărești. In același 
timp, noi nu uităm nici o clipă că 
prima condiție a propășirii noas
tre este independența națională, 
posibilitatea pe care o are poporul 
român — stăpîn pe soarta sa, con
dus de strălucitul său partid comu
nist — de a-și organiza munca și a 
folosi bogățiile țării în modul cel 
mai potrivit. Ca un singur om, 
țărănimea noastră e strîns unită în 
jurul partidului, în jurul conduce-

cu tovarășulrii sale în frunte 
Nicolae Ceaușescu.

Cu mare mîndrie 
apoi președintele cooperativei din 
Palazul Mare despre dialogul per
manent al conducerii partidului cu 
țara, cu poporul.

— Nu de mult secretarul general 
al partidului a vizitat .sistemul de 
irigații de la Carasu, dovadă a a- 
tenției care se acordă irigațiilor, 
dezvoltării agriculturii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a dat pre
țioase îndrumări și îndemnuri în 
muncă. întotdeauna poporul îl pri
mește cu dragoste, cu bucurie fără 
margini. Legătura partidului, a con
ducerii sale cu poporul e mai trai
nică ca nicicind. Ea este izvorul vii
toarelor noasțre succese.

In multe orașe,1 valurile entus' 
. -ziasmului popular au înglobat pe 

muncitorii și specialiștii marilor 
complexe agricole unde, datorită 
gradului înalt de mecanizare și au
tomatizare, munca a căpătat multe 
asemănări , cui specificul activității 
industriale.

Sărbătoarea de -azi — ne-au de
clarat numeroși participant la de
monstrații — va fi pentru noi o 
amintire scumpă, care ne va însu
fleți în îndeplinirea sarcinilor nou
lui pătrar de veac ce se deschide 
în fața României socialiste.

ne-a vorbit

Prof. IVAN OLEINIK, doctor în 
științe economice, membru al con
ducerii Asociației de prietenie so- 
vieto-română\:

Ca om sovietic, ca prieten statornic 
al poporului român este pentru mine 
o mare bucurie și plăcere să pot par
ticipa la marea dv. sărbătoare. Veți 
înțelege mai bine sentimentele de 
care sînt animat, dacă voi aminti că 
am făcut parte din trupele sovietice, 
care la 31 august 1944 intrau în 
București, de unde forțele patriotice îi 
alungaseră pe fasciștii antonescieni și 
pe cotropitorii hitleriști. Armata so
vietică, împreună cu armata română, 
au luptat apoi cot la cot pentru eli
berarea teritoriului României și al al
tor țări de hoardele fasciste și, prin 
sîngele vărsat în comun, s-au plămă
dit prietenia și frăția româno-sovie- 
tică. Atunci am găsit un București- 
distrus, plin de ruine și moloz ; astăzi 
el oferă tabloul unui oraș frumos, mi
nunat, în care s-a construit enorm, 
imaginea capitalei unei țări socialiste 
în plin avînt economic și cultural.

Iar marea demonstrație la care a- 
sist, prin participarea atit de intensă 
și de entuziastă a oamenilor muncii, 
este cea mai grăitoare dovadă că sfer
tul de veac ce a trecut de la elibe
rare a fost rodnic, că poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, construiește activ socialismul 
în țara sa. Personal, am putut să mă 
conving de acest lucru în repetate oca- 

- zii și, ca autor al unei cărți despre 
dezvoltarea economică a României so
cialiste, am putut împărtăși, prin ci
fre convingătoare, oamenilor sovie- 
ticf\ marile dv. realizări. Doresc să 
spun că aceste . realizări sînt urmă- 

' rite cu un .profund . interes și fră
țească simpatie, de oamenii muncii 
sovietici, care apreciază că cu cît sînt 
mai .mari succesele unei țări so
cialiste, cu atît cresc forța sistemului 
mondial socialist, prestigiul socialis
mului. Sînt convins că prietenia po
poarelor noastre, pe care le unesc in
teresele construcției socialismului și 
comunismului, ale luptei împotriva 
imperialismului, se va întări. Oame
nii sovietici doresc poporului român 
noi și mari succese.

Prezidiului C.C., secretar 
P.C. din Japonia :

pleant al 
al C.C. al

A fost o. demonstrație extraordi
nară. în eâ se oglindesc bucuriazși 
unitatea poporului român. în ea tră
iește spiritul luptei antifasciste de 
eliberare de acum 25 ani. Am. văzut 
în ea hotărîrea poporului român de 
a continua construcția socialistă, de 
a apăra libertatea și suveranitatea 
țării sale.

Ca membru al delegației P.C. din 
Japonia, îmi exprim bucuria de a fi 
avut posibilitatea să particip la a- 
ceastă manifestație contribuind la 
strîngerea legăturilor de prietenie și 
solidaritate dintre cele două partide 
și țări.

<
KANG DAL IONG și PAK

ION, reprezentanți ai Uniunii 
retului Muncitoresc Socialist 
R.P.D. Coreeană :’

Sintem foarte bucuroși de a
vut ocazia să participăm la defilarea 
forțelor armate și la demonstrația 

. oamenilor muncii din București, cu 
prilejul acestei mari sărbători jubi
liare. Ziua de azi evocă lupta plină 
de sacrificii a comuniștilor români, a 
poporului român pentru răsturnarea 
dictaturii antonesciene, eliberarea de 
sub jugul fascist, bătăliile purtate de 
Armata Română, împreună cu osta
șii Armatei Sovietice, pentru elibe
rarea completă a teritoriului Româ
niei de hoardele hitleriste și contri
buția dv. la victoria popoarelor asu
pra fascismului. Demonstrația ne-a 
dat ocazia să constatăm marile reali
zări obținute de poporul și tineretul 
țării dv. în sfertul de veac de la e- 
liberare. Poporul nostru dorește 
sincer ca în viitor să obțineți succe
se și mai mari, spre binele poporu
luidv., -al .cauzei socialismului.

SIN 
Tine- 

din

fi a-

romanesc
...După impresionanta revărsare 

de oameni care au ținut să fie 
prezenți la manifestația prilejuită 
de aniversarea unui pătrar de 
veac de la eliberarea patriei, 
Piața Aviatorilor este martora tra
diționalei parăzi a sportivilor. Ima
gine obișnuită dar de fiecare dată 
nouă în marea și entuziasta coloa
nă a demonstranților. Acești 25 de 
ani au fost numiți, pe bun temei, 
„anii de aur" ai sportului româ
nesc. Mișcarea noastră sportivă s-a 
dezvoltat într-un ritm vertiginos, 
.atingînd proporții și altitudini de 
neimaginat altădată.

Coloana sportivilor bucureșteni 
prilejuiește o răsfoire a „cărții de 
aur" a sportului românesc, scrisă în 
acești 25 de ani. Vom da glas mai 
întîi cîtorva cifre statistice. Trico
lorii au obținut 54 de medalii olim
pice (dintre că re 15 de aur) la J.O. 
de la Helsinki (1952), Melbourne 
(1956) Roma (1960), Tokio (1964), 
Mexico (1968), 146 de medalii (62 de 
aur) la campionatele mondiale, 252 
de medalii (76 de aur) la campio
natele europene. In ultimii ani, 
sportivii noștri au realizat 75 de

recorduri mondiale, 53 recorduri 
europene și 6 recorduri olimpice.

Tribunele aplaudă trecerea unor 
sportivi fruntași care au adus în 
ultimii ani noi succese de prestigiu. 
Demonstrația vigoarei, a tinereții 
și măiestriei a prilejuit, și ea, o 
manifestare de recunoștință pen
tru partid, pentru climatul de 
avînt, de înflorire care caracte
rizează fiecare sector al vieții 
publice din România.

...După defilarea sportivilor, In 
piață pătrunde coloana oamenilor 
de ordine. Răsună acordurile solem
ne ale Internaționalei.

Miile de oameni aflați aici ovațio
nează minute în șir pentru Partidul 
Comunist' Român și Comitetul său 
Central, pentru 
al partidului, 
Ceaușescu.

secretarul general 
tovarășul Nicolae

★

re culmile măiestriei sportive

Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii care au avut 
loc cu prilejul celei de-a 2Ș-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist au prilejuit, în 
toată țara, manifestarea entuzias
mului creator al poporului român, 
a atașamentului său față de par
tidul nostru comunist, a încrede
rii nețărmurite în justețea politi
cii sale .marxist-leniniste, Cei 
douăzeci și cinci de ani de liber
tate au fost sărbătoriți în atmos
fera vibrantă pe care lucrările is
toricului Congres al X-lea al Par
tidului Comunist Român au im
primat-o vieții sociale și econo
mice din patria noastră, sub sem
nul deciziei unanime a poporului 
de a urma neabătut programul de 
edificare a 
multilateral 
uniți în jurul 
mitetului său 
șului Nicolae 
torii, țăranii, intelectualii 
și ai naționalităților conlocuitoa
re au manifestat, încă o dată, op
țiunile lor fundamentale ale că
ror temelii s-au făurit în zilele de 
foc ale lui. August 1944 ; libertate, 
pace, socialism.

MICHELE MELILLO, redactor șef 
adjunct al ziarului L’UNITA, organ 
al P.C. Italian :

Entuziasmul, optimismul, încrederea 
și forța care se simt radiind la toți 
cei care participă la această impre
sionantă demonstrație te emoționează . 
profund. Ești emoționat pentru că în 
fiecare din acești bărbați și aceste 
femei, care își exprimă nestăvilit bu
curia la această mare sărbătoare a 
poporului român, distingi un construc
tor activ al societății noi. Simți min- 
dria lor de a fi conștienți că tot ce 
au făurit, tot ce au obținut în acest 
sfert de veac se datorește muncii lor, 
sub conducerea partidului comuniști
lor. îți dai seama de hotărîrea care îi 
însuflețește de a merge înainte nea
bătut pe calea socialismului, pentru a 
crea un viitor tot mai luminos țării. 
O asemenea mindrie, o asemenea ho- 
tărîre nu pot fi decît rezultatul celei 
mai depline upjtăți dintre partid și 
popor, care gîndesc la unison și a- 
ceasta este cu siguranță lucrul cel 
mai de preț.

Pentru noi, care venim dintr-o țară 
capitalistă, este un prilej de adîncă 
satisfacție de a fi martori la ceea ce 
poate înfăptui, într-un timp atît de 
scurt, un popor care este stăpîn pe 
destinele sale. Succesele dv. repre
zintă un stimulent și un sprijin 
pentru toate forțele revoluționare și 
antiimperialiste din lume.

Iată de ce, această zi de sărbătoare 
a poporului român este, în același 
timp, o sărbătoare pentru orice mi
litant comunist, pentru orice militant 
în slujba cauzei progresului. Aș dori 
să mă folosesc de acest prilej pentru 
a transmite comuniștilor români, tutu
ror oamenilor muncii din România 
urările noastre de noi și mari succese.

FODE BERETE, director general 
al ziarului „Horoya", organ al Parti
dului Democratic Guineez :

Demonstrația la care am asistat ca
rată că în sfertul de veac ce s-a scurs 
de la eliberare în România a fost e- 
dificat un stat socialist în plin avînt, 
care, prin aplicarea in viață a hotă- 
ririlor Congresului al X-lea al 
P.C.R., are în fața lui un viitor stră
lucit. Am avut prilejul să vizitez Ex
poziția Realizărilor Economiei Națio
nale — România 1969, care consti
tuie un tablou cum nu se poate mai 
convingător despre marile progrese 
ale României în construcția socialis
tă. Victoriile dv. sînt pentru noi 
sursă de încurajare și încredere, • 
de bogate învățăminte. Felicitînd din 
toată inima poporul dv., Partidul 
Comunist Român, pentru toate vic
toriile înscrise în palmaresul so
cialismului, sînt bucuros să constat 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
dintre P.C.R. și P.D.G., dintre po
poarele noastre, unite prin aspirațiile 
comune de progres, de pace.

societății socialiste 
dezvoltate, 
partidului, 
Central, al 
Ceaușescu,

Strîns 
al Co- 
tovară- 
munci- 
români

George-Radu CHIROVICI 
Nicolae DRAGOȘ 
Sergiu FARCĂȘAN

Au colaborat : Const. Bordeianu, 
Mihai Caranfil, Mihai lordănescu, 
Dan Mateescu, Vasile Mihai, Du
mitru Minculescu, Viorel Sălăgean, 
Natalia Stance, Rodica Șerban, 
llie Tănăsache și corespondenții 
„Scînteii".

GUEDDOS ALI RIDHA, de Ia zia
rul „L'Action", organ al Partidului 
Socialist Desturian (TUNISIA).

Participînd din toată inima, cu 
multă bucurie la sărbătoarea dv. na
țională, aș dori să relev că din a- 
ceastă demonstrație se degajă cu pu
tere că poporul român, muncind cu 
multă seriozitate și însuflețire, în
tr-un spirit de unitate națională, a 
obținut strălucite succese pe toate 
planurile în sfertul de veac de Ia 

' eliberare. în Tunisia se bucură de o 
înaltă prețuire atît realizările pe care 
le-ați obținut în dezvoltarea econo
miei, în opera de industrializare, cît 
și preocuparea continuă și perse
verentă a țării dv. pentru, dezvolta
rea relațiilor de colaborare cu toate 
țările, fără deosebire de orînduire 
socială, năzuința ei sinceră de a 
contribui într-o măsură mereu spo-- 
rită la cauza destinderii, a înțele
gerii și colaborării între popoare. Ne 
bucură în mod deosebit faptul că 
mai ales după vizita în România a 
președintelui Tunisiei, Habib Bour- 
guiba, și convorbirile avute cu preșe
dintele dv., Nicolae Ceaușescu, rela
țiile dintre cele două țări ale noastre 
se dezvoltă favorabil. Dorim ca ele 
să se extindă și în viitor, să avem 
în măsură crescîndă posibilitatea de 
a cunoaște reciproc problemele dez
voltării României și Tunisiei în sco
pul unui rodnic schimb de expe
riență, în scopul apropierii între 
popoarele noastre.

CHARJL.IE GIFFORD, membru al 
C.C. al P.C. din Australia :

Sînt profund impresionat de tot 
ceea ce am văzut astăzi,' la această 
magnifică sărbătorire a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării României 

’ de sub jugul fascist.. A fost o im; 
petuoasă demonstrație a progresului 
realizat de poporul român in acest 
sfert de veac, a entuziasmului și ca
pacităților sale creatoare, a unei de
pline unități în jurul partidului co
munist. al conducerii sale, a solida
rității internaționaliste cu forțele 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru progres și pace. Pentru mine, 
care mă aflu in România de la în
ceperea Congresului al X-lea al 
P.C.R., demonstrația mi-a apărut ca 
o încununare a impresiilor extrem de 
bogate și de pozitive pe care le-am 
acumulat în cursul șederii în țara dv. 
M-aș referi mai întîi la Con
gres, care mi-a lăsat impresii atit de 
puternice prin seriozitatea și profun
zimea cu care au fost abordate în 
rapoarte și în cuvîntările delegaților 
problemele majore ale dezvoltării 
țării și ale vieții internaționale. A- 
poi, la cele văzute in cursul că
lătoriei făcute prin țară, care mi-a 
învederat justețea unei politici mar
xist-leniniste, care bizuindu-se pe in
dustrializare, deschide largi perspec
tive ridicării nivelului de trai, ma
terial și spiritual, afirmării persona
lității umane. Și, în sfîrșit, de
monstrația de azi al cărei element 
caracteristic primordial îl consider, 
cum am spus, unitatea națională a 
poporului constructor al socialismu
lui. Mai mult decît orice, a fost vi
zibilă aci voința poporului de a îm
plini, în mod entuziast și în spirit 
de muncă și creației programul de 
dezvoltare stabilit la Congres, atașa
mentul său fierbinte față de partid 
și guvern, față de conducătorii săi. 
Sînt deosebit de bucuros să constat 
că relațiile dintre .partidele noastre 
s-au dezvoltat tot mai plenar în ul
timul timp. Eu explic această evo
luție pozitivă prin faptul că ambele 
partide pornesc tde la ideea că toate 
partidele comuniste sînt egale, că fie
care partid comunist își elaborează 
de sine stătător politica, că atît co
muniștii români, cît și cei austra
lieni vor să facă față în mod crea
tor realităților propriț specifice. îmi 
exprim convingerea că 
te partide vor acționa 
cu aceste principii nu

în mod crea

JUNKICHI GHESHI, membru su-

tot mai mul- 
corespunzător 

r___numai în a-
bordarea problemelor lor interne, dar 
și în acelea ale mișcării noastre co
muniste, ale vieții internaționale.
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Tovarășilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 1
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,

In legătură cu jubileul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, vă trimitem dumneavoastră și prin dum
neavoastră poporului frate român, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România un salut cordial, tovărășesc și sincere felicitări.

Noi ne bucurăm sincer de succesele obținute de poporul dumnea
voastră sub conducerea Partidului Comunist Român în sfertul de veac 
care s-a scurs. In profundele transformări social-politice ale societății 
românești, în construcția socialistă în țara dumneavoastră, ambele noas
tre țări sînt legate prin firele unei prietenii tradiționale, prin principiul 
Internaționalismului socialist,și prin interesele comune în cadrul alianței 
Tratatului de la Varșovia. în spiritul noului Tratat de prietenie, co
laborare. și asistență mutuală din 16 august anul trecut se dezvoltă legă
turile noastre multilaterale și noi sîntem convinși că ele se vor dezvolta 
și pe mai departe spre binele popoarelor ambelor noastre state socialiste 
și al cauzei socialismului; prin aceasta ele vor contribui la întărirea uni
tății comunității socialiste.

LUDVIK SVOBODA 
Președintele Repu
blicii Socialiste Ceho

slovace

GUSTAV HUȘAK 
Prim-secretar 

al Comitetului Cen
tral - al Partidului 
Comunist din Ceho

slovacia

OLDRICH CERNIK 
Președintele guver
nului Republicii So
cialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
A

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Stimați tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub 
fascism, vă transmitem dumneavoastră și tuturor cetățenilor din Repu
blica Socialistă România felicitări cordiale, în numele poporului Repu
blicii Democrate Germane și în numele nostru personal.

Victoriile istorice ale armatei sovietice asupra fascismului german și 
acoliților săi, și insurecția armată încununată de succes a patrioților 
români sub conducerea Partidului. Comunist Român au inaugurat o nouă 
perioadă în istoria poporului român și au deschis calea spre eliberarea 
socială și națională, spre făurifea ttrînduirîi socialiste. ""

într-un sfert de veac de muncă asiduă și de profunde transformări 
social-politice, oamenii muncii din Republica Socialistă România, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, au obținut succese importante 
în crearea unui stat socialist industrial și agrar, dezvoltat.

Poporul din Republica Democrată Germană felicită poporul român 
din tot sufletul pentru aceste cuceriri istorice.

Este necesară o dezvoltare multilaterală pe mai departe a relațiilor 
între statele noastre, în strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și cele- 
lr' b țări ale comunității socialiste, pentru a obține noi și însemnate pro- 

în construirea socialismului. In spiritul Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova ne vom aduce 
contribuția în comun la lupta antiimperialistă, printr-o dezvoltare rapidă 
a economiei naționale, prin folosirea deplină a avantajelor orînduirii 
socialiste, prin dezvoltarea în continuare a colaborării politice, economice 
și militare.

Politicii agresive și revanșarde a imperialismului vest-german, în
dreptate spre schimbarea statu-quo-ului în Europa îi opunem politica 
constructivă de asigurare a securității europene, stabilită de comun 
acord de către statele participante la Tratatul de la Varșovia în Apelul 
de la Budapesta. (

Crearea unui sistem sigur de securitate colectivă pe continentul 
nostru impune în mod imperios stabilirea de relații diplomatice normale 
de către toate statele europene cu Republica Democrată Germană, pre
cum și recunoașterea&frontierelor existente în Europa.

Sîntem convinși că strînsele legături prietenești dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România, bazate pe prin
cipiile internaționalismului socialist și pe interesele noastre comune în 
construirea socialismului se vor adînci și consolida și în viitor.

Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale, vă urăm dv., 
stimați tovarăși, și întregului popor român, noi succese în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste în țara dumneavoastră.

WALTER ULBRICHT
■_ Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului
. Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger- 

- * mane
GERALD GOTTING 

Președintele Camerei Popu
lare a Republicii Democrate 

Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Demo
crate Germane

Prof. ERICH CORRENS 
Președintele Consiliului Na
țional al Frontului Național 

al Germaniei Democrate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretat general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat ăl Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de' Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii dv. naționale, cea de-a XXV-a aniversare a eli

berării Româfîiei, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania și al nostru personal, vă adresăm dv. 
și prin dv. poporului român frate, salutul nostru și cele mai bune urări.

Poporul albanez se bucură sincer de succesele realizate de poporul 
român în cursul acestor 25 de ani în edificarea socialistă a țării. El îi 
dorește din toată inima noi victorii în dezvoltarea și întărirea continuă 
a Republicii Socialiste România, precum și în eforturile sale pentru apă
rarea libertății și independenței, împotriva planurilor de jaf ale impe
rialiștilor vechi și noi.

în această zi de mare sărbătoare pentru poporul român, ne expri
măm convingerea că prietenia tradițională și colaborarea frățească dintre, 
popoarele noastre se vor dezvolta și întări continuu spre binele lor 
comun.

ENVER HODJA 
Prim-secretar 

al Comitetului Cen
tral al Partidului 
Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele

Prezidiului Adună- • 
rii Populare a Re
publicii Populare 

Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului' de Mi
niștri al Republicii 

Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
.«

în numele poporului, al Partidului Comunist și al Guvernului Revo
luționar al Cubei, vă exprimăm dumneavoastră și, prin înalta dv. mij
locire, poporului, partidului și guvernului Republicii Socialiste România 
mesajul nostru cordial de felicitare, cu prilejul aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea națională de sub jugul fascist.

Cu această ocazie, vă transmitem urări de progres și bunăstare pen
tru țara dv. precum și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele noastre.

Vă reînnoim asigurarea celei mai înalte considerațiuni și prietenii.

Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant
TORRADO FIDEL CASTRO RUZ

Președintele Republicii Cuba Prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar

Tovarășilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului, de Miniștri 
ale Republicii Populare Mongole, al ’întregului pdpor mongol și al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate 
român, felicitări cordiale și cele mai bune urări cu ocazia gloriosului 
jubileu — a XXV-a aniversare a zilei eliberării României de sub jugul 
fascist.

Ca rezultat al victoriei de importanță istorică mondială a Uniunii 
Sovietice și a forțelor iubitoare de pace asupra Germaniei hitleriste, s-a 
produs o cotitură radicală în soarta poporului român și s-a deschis’ o 
perspectivă largă pentru dezvoltarea României pe un drum nou, pe dru
mul păcii și al progresului social.

Oamenii muncii din Republica Populară Mongolă se bucură că, 
într-o perioadă istorică scurtă, harnicul popor român, datorită muncii 
sale entuziaste, a obținut succese importante în transformarea social- 
economică a țării sale și a prefăcut-o într-un stat socialist dezvoltat.

între Republica Populară Mongolă și' Republica Socialistă România 
s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie frățească și de largă co
laborare care, neîndoielnic, sș vor întări și în viitor, pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului proletar, spre binele popoarelor 
mongol și român, în interesul unității țărilor socialiste și al coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Din tot sufletul vă dorim dumneavoastră și poporului frate român 
succese mari pe mai departe în înflorirea României socialiste, în lupta 
pentru întărirea păcii și securității în'Europa și în întreaga lume.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 

Revoluționar Mongol, - 
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole 
o ir- sjn

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 
Prezidiului Adunării Populare Supreme, al guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene, al poporului coreean, precum și al nostru per
sonal, vă transmitem dv. și prin dv. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste 
România, întregului popor român, călduroase felicitări cu ocazia sărbă
torii naționale a poporului român, cea de-a 25-a aniversare a eliberării 
României.

în cei 25 de ani trecuți de la eliberare, poporul român sub condu
cerea Partidului Comunist Român a obținut multe succese în construirea 
noii orînduiri.

Poporul coreean se bucură în mod sincer de realizările poporului 
român, fiind convins că relațiile de prietenie și colaborare între popoarele 
ambelor țări — ale Coreei și României — vor continua să se dezvolte 
pe baza principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului pro
letar, în lupta împotriva imperialismului, în numele triumfului măreței 
cauze a socialismului.

Urăm poporului român noi succese în lupta sa pentru înflorirea și 
dezvoltarea țării.

KIM IR SEN
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 
Democrate Coreene

.1.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI
Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de către 

armatele sovietice și prin acțiunea revoluționară a poporului român 
condus de către partidul dumneavoastră, Comitetul Central al Partidului 
Progresist al Oamenilor muncii din Cipru (AKEL) trimite Comitetului 
Central al partidului comunist, guvernului și poporului român felicitări 
și urări de succese tot mai mari în construirea socialismului.

Cuceririle socialiste ale poporului român, unitatea lui în cadrul ma
relui sistem socialist, precum și în mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională constituie o garanție a dezvoltării multilaterale și pe mai 
departe a țării dumneavoastră, pentru ridicarea în continuare a nivelului 
de viață și cultural al poporului român.

EZEKIAS PAPAIOANNU 
Secretar general al AKEL

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI
Scumpi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXV-a aniveisări a eliberării României de fas

cism, vă transmitem dumneavoastră, întregului popor român, cordiale 
urări de fericire și salutări frățești.

Urăm Partidului Comunist Român, întregului dumneavoastră popor 
succese mari în construirea pe mai departe a societății socialiste dez
voltate.

Salutările noastre le alătuiăm dorinței de strîngere a legăturilor 
noastre pe baza internaționalismului proletar și de întărire a luptei co
mune împotriva imperialismului, căreia ca și tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste,' Conferința partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova 
i-a dat noi impulsuri.

Prezidiul Președinției 
Partidului Comunist German

PAGINA 5

Vizite

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări, felicităm călduros Partidul 
Comunist Român, clasa muncitoare și poporul român pentru marile suc
cese și grandioasele perspective ale României socialiste.

PARTIDUL COMUNIST DIN REUNION

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI 
Dragi prieteni,
La 23 august a.c., veți sărbători cea de-a XXV-a aniversare de la 

eliberarea țării dv. Cu ocazia acestui jubileu măreț, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist din Mauritius vă transmitem dv., 
partidului comunist și poporului român cele mai călduroase salutări.

După 25 de ani de la eliberarea națională completă, omenirea a 
urmărit cu mare interes programul vast realizat de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist Rpmân.

Vă dorim noi succese în activitatea dv. consacrată consolidării so
cialismului și internaționalismului proletar.

Cu salutări comuniste, 
al dumneavoastră 

L. CHUNDRAMUN 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Mauritius, 
consilier municipal al orașului 

Port Louis

Excelenței Sale >
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a zilei naționale a României, 

din însărcinarea poporului Statelor Unite ale Americii, vă transmit feli
citări și cele mai bune urări pentru dumneavoastră și pentru poporul 
României. Doamna Nixon și cu mine ne amintim cu profundă plăcere de 
recenta noastră vizită în România și dorim să profităm de această ocazie 
pentru a vă trimite calde mulțumiri personale, dumneavoastră și doam
nei Ceaușescu.

RICHARD M. NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă 

adresez felicitările mele călduroase.
Transmit cele mai sincere urări pentru fericirea dv. personală și 

. viitorul fericit al poporului român, precum și pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești care leagă cele două țări ale noastre. *

Primiți, vă rog .domnule Președinte, asigurarea înaltei mele consi- 
derațiuni. »

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale,’îmi este plăcut să vă 

transmit urările călduroase de prosperitate și pace pe care poporul ita
lian le adresează pentru viitorul poporului român, la care adaug urările 
mele de fericire personală pentru Excelența Voastră.

GIUSEPPE SAR AGAT 
f Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU■>
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România »

* BUCUREȘTI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă 
transmit, Excelență, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală.

Fie ca poporul român să se bucure de un viitor pașnic și de pro
gres continuu.

Exprim cu încredere speranța că relațiile dintre Republica Fede
rală a Germaniei și Republica Socialistă România se vor întări și adînci 
în continuare, spre binele popoarelor noastre.

GUSTAV W. HEINEMANN 
Președintele Republicii 
Federale a Germaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste România, a celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării, transmit Excelenței Voastre cele 
mai cordiale felicitări, însoțite de cele mai bune urări pentru fericirea 
personală a Excelenței Voastre, precum și pentru un viitor fericit al 
poporului român.'

Este pentru mine o deosebită bucurie de a avea posibilitatea, în 
viitorul apropiat, să mă întîlnesc cu Excelența Voastră personal și să 
pot vizita țara dv.

FRANZ JONAS 
Președintele Federal al Republicii 

Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

, UCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a României, prezint Excelenței 

Voastre felicitările mele călduroase și sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și a compatrioților dumneavoastră, precum și 
pentru prosperitatea țării dumneavoastră.

BAUDOUIN
l Regele Belgiei

ale unor delegații 
de peste hotare
Delegația de partid și guvernamen

tală a Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, condusă de tovarășul 
Vladimir Nicolăevici Novikov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, membru al Co
mitetului Central al P.C.U.S., însoțită 
de Alexandru Boabă, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei chi
mice, a sosit sîmbătă după-amiază în 
județul Constanța.

Oaspeții au făcut o vizită în așe
zarea pescărească Jurilovca, precum 
și în stațiuni balneo-climaterice de 
pe litoralul românesc. Duminică, to
varășul Petre Ionescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a oferit o masă în 
cinstea delegației de partid și guver
namentale a U.R.S.S.

★.
în cursul după-amiezei de sîmbătă, 

delegația Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, condusă de to
varășul Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale, membru 
al Prezidiului U.C.I., a făcut o vi
zită prin Capitală.

Duminică dimineața delegația Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, condusă de tovarășul Mitia Ri
bicici, președintele Vecei Executive 
Federale, membru al Prezidiului 
U.C.I., însoțită de tovarășul Octavian 
Groza, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei electrice, 
a vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

Oaspeții au primit explicații din 
partea directorului muzeului, prof. 
Nicolae Cioroiu, despre procesul for
mării poporului și a limbii române, 
despre apariția și dezvoltarea mișcă
rii revoluționare și democratice din 
țara noastră.

La sfirșitul vizitei, oaspeții au sem
nat în cartea de onoare a muzeu
lui.

în aceeași zi, membrii delegației au 
vizitat Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România și Muzeul Satului 
și au semnat în cartea de onoare a 
acestor instituții.

★

Delegația ' de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul Lacezar 
Avramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, a vizitat duminică dimineața 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale.

în timpul vizitei, delegația a fost 
însoțită de Cornel Burtică, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul comer
țului exterior.

★

Reprezentantul guvernului R. P. 
Chineze la sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist* tovarășul Cian 
Hai-fun, ambasadorul R. P. Chineze 
la București, a vizitat Muzeul Doftana 
și castelul Peleș, orașul Brașov și s-a 
întîlnit cu președintele Consiliului 
popular județean, Constantin Cîrțînă, 
care, a oferit o masă în cinstea oaspe
telui.

în timpul vizitei, tovarășul Cian 
Hai-fun este însoțit de Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

★
o

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de tovarășul Frantisek Ha- 
mouz, vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, a 
vizitat în cursul zilei de duminică 
Muzeul Doftana, Castelul și Muzeul 
Peleș din Sinaia, precum și stațiuni 
balneo-climaterice de pe Valea Pra
hovei.

★

Delegația de partid și de stat a Re
publicii Populare Mongole, condusă 
de tovarășul Tavagjavîn Punțagno- 
rov, membru al Comitetului Central- 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a vizitat duminică dimi
neața Expoziția realizărilor econo
miei naționale.

★
Delegația Partidului celor ce mun

cesc din Vietnam și a guvernului 
R.D. Vietnam, condusă de tovarășul 
Nguyen Huu Khien, membru su
pleant al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, ministrul mun
cii, a făcut, duminică dimineața, o 
vizită la Expoziția realizărilor econo
miei naționale.

★

Delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul Ciun 
Mun Dak, membru al Cabinetului de 
Miniștri, ministrul administrației 
orașelor, a vizitat în cursul zilei de 
duminică cartiere noi de locuințe din 
Capitală și stațiile de pompare de la 
Arcuda și Roșu.

★
Sîmbătă -după-amiază delegația do 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Ungare, condusă de 
tovarășul Matyas Timar, membru al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito

resc Țărănesc Ungar, a vizitat Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale.

★

Tot în cursul după-amiezei, a vizi
tat Expoziția ' realizărilor economiei 
naționale, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Democrate 
Germane, condusă de tovarășul dr. 
Herbert Weiz, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri a'l R. D. Germane.

★

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Cuba, condusă de tova
rășul Isidor Malmierca Peoli, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba, vice
președinte al Institutului național de 
piscicultură, a sosit duminică pe li
toral. Oaspeții cubanezi, însoțiți de 
Gheorghe Pacoste, adjunct al mi
nistrului petrolului, au vizitat sta
țiunile balneo-climaterice Mamaia și 
Eforie Nord, orașul și portul mari
tim Constanța.

*
în cursul zilei de duminică, dele

gația Partidului Comunist din Ja
ponia, condusă de tovarășul Korehito 
Kurahara, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia, a vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România.

Oaspeții au fost întîmpinați de Ni
colae Cioroiu, directorul muzeului.

(Agerpres)
z
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17,30 — Buletin de știri. •
17.35 — Lumea copiilor. Cu fami

lia năzdrăvană la mare.
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale române, adresez Excelenței Voastre 

viile mele felicitări, precum și urările mele sincere pentru fericirea 
dumneavoastră personală și a poporului român.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă transmit cele mai bune urări de 

fericire și prosperitate pentru poporul român.

JULIANA
Regina Olandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi este 

deosebit de plăcut să prezint Excelenței Voastre, în numele Consiliului 
Federal, felicitările noastre și cele mai bune urări pentru fericirea dv. 
personală și pentru viitorul fericit al țării dv.

LUDWIG VON MOQS
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale, vă rog să primiți felicitările mele și cele 

mai bune urări de prosperitate pentru poporul român.

KRISTJAN ELDJARN 
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

.BUCUREȘTI.
Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia săr

bătorii naționale a României.
/ OLAV AL V-LEA

Regele Norvegiei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, exprim Excelenței Voastrp felicitările 
mele vii și toate urările pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am 

onoarea să adresez Excelenței Voastre, atît în numele meu, cît și al gu
vernului și poporului tunisian, urările noastre cele mai călduroase pen
tru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

HABIB BOURGUIBA 
Președintele Republicii Tunisiene

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

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Avem plăcerea să transmitem Excelenței Voastre felicitările noastre 
cele mai călduroase cu ocazia zilei naționale a României.

Primiți cele mai bune urări ale noastre pentru sănătatea și fericirea 
dv. personală și pentru continua dezvoltare a țării dv.

HAILE SELASSIE I
' împărat

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi face 
o deosebită plăcere să adresez Excelentei Voastre felicitările mele cele 
mai prietenești și cele mai calde urări de bine pentru fericirea dum
neavoastră personală și de progres și fericire pentru poporul dumnea
voastră.

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE .CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, îmi este deosebit de plă
cut să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al poporului libanez, 
cele mai calde felicitări și sincere urări de fericire personală și de pros
peritate pentru poporul român.

CHARLES HELOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu fericita ocazie a aniversării zilei dumneavoastră naționale, vă 
rog să primiți, Excelență, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări 
din partea guvernului și poporului Republicii Federale a Nigeriei.

Fie ca, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, poporul român 
să se bucure de fericire, de pace și dezvoltare.

Fie ca relațiile prietenești existente între cele două țări ale noastre 
să se dezvolte și să se consolideze, spre binele reciproc al țărilor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

General-maior YAKUBU GOWON 
Șeful guvernului militar federal, 

Comandant suprem al Forțelor Armate <_

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 23 
August 1969, am onoarea să adresez Excelenței Voastre urări cordiale 
de fericire, precum și urări de progres și prosperitate poporului român.

Cu înaltă considerațiune 
AHMADOU AHIDJO 

Președintele Republicii Federale 
Camerun

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele guvernului, al poporului Republicii Kenya și al meu 
personal, transmit Excelenței Voastre felicitări și bune urări cu ocazia 
zilei naționale a României.

îmi exprim speranța că relațiile prietenești existente între țările 
noastre vor continua să înflorească în toate domeniile. R

JOMO KENYATTA 
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele guvernului și poporului Indiei, precum și al meu personal, 
am marea plăcere să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporu
lui României, felicitările noastre călduroase cu ocazia fericită a zilei na
ționale a țării dumneavoastră, împreună cu urările noastre cele mai bune 
pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, pentru progresul con
tinuu și prosperitatea poporului României.

M. HIDAYATULLAH

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Romania
BUCUREȘTI

Cu fericita ocazie a zilei eliberării țării dumneavoastră, am 
marea plăcere de a trimite Excelenței Voastre felicitările mele cordiale 
și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pen
tru prosperitatea poporului dumneavoastră.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, 
guvernul și poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a transmite cele 
mai calde felicitări Excelenței Voastre, guvernului și poporului Repu
blicii Socialiste România. Urăm poporului român prosperitate și pace 
continuă.

Generalul NE WIN 
Președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în numele guvernului, al poporului indonezian și al meu personal, 
doresc să transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia fericită 
a zilei naționale a României. Fie ca relațiile de prietenie existente între 
țările noastre să continue a înflori în anii ce vor veni. Primiți urările 
mele cele mai bune pentru sănătatea personală a Excelenței Voastre și 
pentru progresul și prosperitatea poporului român.

Generalul SUHARTO
•- Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, sînț 
fericit să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai sincere și 
urări de fericire și succes.

împreună cu întregul popor Khmer, doresc ca România și prietenii 
noștri români să obțină noi și mari succese în toate domeniile și ca legă
turile care unesc cele două țări ale noastre să se întărească.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii llocialifete România, vă 

rog, Excelență, să primiți viile mele felicitări, precum și cele mai bune 
urări pe care le adresez pentru fericirea dv. personală și pentru prospe
ritatea poporului român.

SRI SAVANG VATTHANA 
Regele Laosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia fericită a zilei dv. naționale, Raja Permaisuri Agong și 
eu personal avem marea plăcere de a vă transmite felicitările noastre 
cele mai sincere și cele mai bune urări pentru pacea și prosperitatea na
țiunii dv.

TUANKU ISMAIL " SULTAN ZAINAL ABIDIN 
NASIRUDDIN ȘAH Șeful suprem al Statului
IBNI AL-MARHUM Malayezia

17.50 — Studioul școlarilor. De la
Pămînt... la Lună.

18,20 — Ateneul tineretului. Cinci 
dintr-o generație.

18.50 — Criterii. Carnet cinemato
grafic. f

19.15 — Interpreți de muzică popu-
lară._v Laureați al celui 
de-al IX-lea Concurs al 
formațiilor-' și artiștilor a- 
matori.

19.30 — Telejurnalul de seară.
Buletin meteorologic.

20,00 — între metronom șl crono
metru — emisiune-con- 
curs. Tema : © I. L. Ca- 
ragiale. ® Van Gogh. Pre
zintă Ion Mustață.

<21,00 — Roman-foileton . „Lunga 
vară fierbinte" (XVII). O 
zi furtunoasă.

21.50 — Muzică ușoară româ
nească.

22,05 — Agenda Festivalului șl
■ concursului internațional 

de folclor — România ’69.
22.15 — Telejurnalul de noapte șl

buletinul meteorologic.
22.30 — Publicitate.
22.35 — Cadran — emisiune de ac

tualitate Internațională.
23,05 — închiderea emisiunii.

Excelenței Sale ,
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră îmi oferă un plăcut 

prilej de a vă adresa caldele felicitări ale poporului și guvernului Malgaș, 
precum și ale mele personale Exprimăm urări de fericire, prosperitate 
și bunăstare poporului român și dumneavoastră personal.

Cu înaltă considerațiune 
PHILIBERT TSIRANANA 

Președintele Republicii Malgașe

cinema

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Adresez Excelenței Voastre felicitări personale cu ocazia zilei na

ționale. 1
Vă rog să transmiteți guvernului și poporului Republicii Socialiste 

România cele mal bune urări de pace, progres și prosperitate din partea 
guvernului și poporului Republicii Singapore.

IUSOF BIN ISHAK 
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

' BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei eliberării țării dumneavoastră, doresc să transmit 

Excelenței Voastre și poporului romuri, în numele poporului canadian 
și în numele meu personal, urările noastre cele mai bune de pace, fericire 
și prosperitate.,

ROLAND MICHENER 
Guvernatorul General al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării independenței națiunii dv. prietenă, primiți, 
Excelență, în numele poporului Uruguayan și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări și urări de prosperitate și fericire personală.

JORGE PACHECO ARECO
Președintele Republicii Orientale 

a Uruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

■ Sînt încîntat să trimit Excelenței Voastre. în numele poporului și 
guvernului Venezuelei și al meu personal, cele mai calde felicitări pentru 
poporul român și guvernul dumneavoastră, cu ocazia sărbătorii eliberării.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite calde urări pentru 
unirea popoarelor și guvernelor noastre în scopul cooperării interna
ționale, al păcii mondiale și al justiției internaționale.

RAFAEL CALDERA 
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Guvernul și poporul Maltei mi se alătură în a transmite Excelenței 

Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele mai 
sincere urări de bine cu ocazia zilei naționale a țării dv.

MAURICE DORMAN 
Guvernator General

• Frații Karamazov (ambele se
rii) : PATRIA - 10 ; 15 ; 19.30.

e Căsătorie din Interes ; VICTO-
• RIA — 8.45 : 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 

20.45.

6 Din plictiseală : CENTRAL — 
9;11; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

• Program pentru copil : DOINA
— 9 : io.

• Tinerețe fără bătrînețe : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30,
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; ’
16 : 18.15 : 20,30.

0 Tigrul : GRADTNA DOTNA —
19.30, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 : 18 30 ; 21.

G România orizont ’69 • România.' 
inedită ; De la străbuni la stră-' 
nepoți ; Lumină de pe Lotru ;• -■
TIMPURI NOI — 9—21 în conți- ' J 
nuare.

• Operațiunea „Belgrăd" : DACIA
— 8.30—20.45 în continuare.

© Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 8.15,: 10.15 : 12.15 : 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI —
8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14.30 ; 10.45 ; 19 ; 
21. STADIONUL DINAMO — 20.
© Cavalerii aerului : TOMIS —
9—15.45 în continuare : 18, la gră
dină — 19.45. CIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20.30.

O Vîrsta ingrată • FESTIVAL — 
8: 10.30; 13 ; 15.45 ; 18.30; 21. la 
grădină — 20, FEROVIAR - 9 ;
11.45 ; 14,30; 17.15; 20, GLORIA 
9-; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30;

. MODERN.-r. 9.30 : 11.45 ; 14 ; 16,15.;v. y
18.30 : 20,45.
Q Omul momentului : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20.
O Alexandru cel fericit i FLA
CĂRA - 15,30 : 18.
0 Șopronul roșu : FLACĂRA —
20.30.
• Crima din pădure î LIRA -*■ .
15.30 ; 18. ‘5’ <z

7 \ *
• Căsătorie tn stil italian : GR;. /
DINA LIRA — 19.30.
0 Neîmblînzlta Angelica î LU
MINA — 9—16 în continuare ;
18.45 : 20,45. COTROCENT — 15,30 ;
18.
O Roșii ș! albii : COTROCENT —
20.30.
0 Deșertul roșu : UNION — 15,15 ;
18 ; 20,30.
O Sherlock Holmes • EXCELSTOR
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
MELODIA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 :
18.30 ; 20,45, FLAMURA - 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20.30.

© O chestiune de onoare : GRI- 
VTTA — 9,30 ; 12 ; 15,30 18 ; 20,30.
AURORA - 9.30 : 12 : 14,30 ; 17,15.
la grădină — 20. i
A Aruncați banca în aer : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20. DRUMUL SĂRII — 15 :
17.30 : 20, VIITORUL — 15.30 ; 18.
0 Călugărița șl comisarul t ' VII
TORUL — 20.30.
0 Noaptea generalilor : BUZEȘTI
— 16, la grădină — 20.
0 Creola, ochil-ți ard ca flacăra : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; la grădină - 20 ; MIORIȚA
— 9—15.45 în continuare ; 18.15 ;
20.30, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 : 18.15 ; 20,30. la grădină —
20. »
O A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 16. la grădină - 19,30.
• Prințul negru : FERENTARI —
15.30 : 18 : 20,15.
© Tarzan, omul Junglei : PACEA
— 15,30 : 18 ; 20,15. COSMOS — 
15,30 ; 18 : 20 15.
O Dragoste la Las Vegas : VOLGA
— 9.30 ; 15.45 ; 18,15 ; 20.30, VITAN
— '15.30 ; 18, la grădină — 20.15, 
RAHOVA - 15.30. la grădină — 
20
© Fata din parc : RAHOVA — 18. ,
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" î MOȘILOR - 15.30. 
la grădină - 20 ; GRĂDTNA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.15.
0 Zosia î MOȘILOR — 18.
0 Am două mame și doi taț!t: 
PROGRESUL - 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Străin tn casă : POPULAR — 
15,30 ; 18.
0 Crăciun cu Ellsabeta : POPU
LAR — 20.30.
© Adio, Gringo: MUNCA — 16; 18.

0 Pipele : MUNCA - 20.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătoririi aniversării eliberării României, țin să vă adre

sez felicitările mele cele mai cordiale. în numele poporului mauritanian,’ 
al partidului său. al guvernului său, ca și în numele meu personal, vă 
transmit urările de fericire și prosperitate pe care vi le formulez, atît 
pentru dv. cît și pentru guvernul și poporul român.

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, asigurarea înaltei mele con- 
siderațiuni.

MORTAR OULD DADDAH

O Armata „Codobaturilor" din 
nou în luptă : CRÎNGAȘI — 15,30 : 
18 : 20.15.

© Teatrul Mic (în sala Comedia 
a Teatrului Național) : Tango — 
20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 20 : 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! - 20.
© Ansamblul folcloric ..Perinlța* 

I (în sala Teatrului „C. I. Notta- 
! ra“) : Perinița mea — 19.
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Dejun oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

tovarășei Dolores Ibărruri

MOSCOVA: Solemnitatea înmînării medaliei

„A XXV-a aniversare a eliberării patriei"

Ieri la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, îm
preună cu soția, a oferit un dejun 
tovarășei Dolores Ibărruri, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, care a condus delegația 
Partidului Comunist din Spania la 
lucrările Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Au participat tovarășii Ramon 
Mendezona, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din Spania, 
Jano Gomez, membru al Comite
tului Executiv al P.C. din Spania,

și Irene Falcon, membru al C.C. 
al P.C. din Spania.

La dejun au luat parte tovarășii 
Gheorghe Pană, Dumitru Petrescu, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Manea Mănescu, Du
mitru Popescu, Gheorghe Stoica, 
Iosif Banc, Vasile Patilineț, cu so
țiile.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă,' 
tovărășească, tovarășul — Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Dolores 
Ibărruri au rostit toasturi.

(Agerpres)

Telegrame
* - - - — —

Excelenței Sale

Domnului VARAHAGIRI VENKATA GIRI
Președintele Republicii India

' NEW DELHI

Cu ocazia alegerii Dumneavoastră’ca președinte al Republicii India, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al gu
vernului și poporului român, precum și în numele meu personal, adresez 
Excelenței Voastre sincere felicitări, cele mai bune urări de succese în 
activitatea Dumneavoastră, de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie între țările noastre 
se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și indian, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

DE PES1E HOTARE
CARE fill PARTICIPAT

IA SĂRBĂTORIREA Cilii DE-A M 
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

MOSCOVA 23 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La Am
basada română din Moscova a avut loo 
la 23 August solemnitatea înmînării 
medaliei „A XXV-a aniversare a elibe
rării patriei" unui grup de generali și 
amirali sovietici, acordată de Consi
liul de Stat' al Republicii Socialista 
România, în semn de omagiu și recu
noștință pentru contribuția hotărîtoara 
adusă de armata sovietică la eliberarea 
întregului teritoriu al României și pen
tru lupta dusă umăr la umăr cu osta
șii români în vederea alungării hitle- 
riștilor, exprimînd deosebita prețuire 
pentru aportul glorioaselor trupe so
vietice la înfrîngerea Germaniei hitle- 
riste.

La ceremonie au participat repre
zentanți ai Ministerului Apărării, ge
nerali și ofițeri superiori sovietici,

funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R'S.S., zia
riști.

Înmînînd medaliile, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Mos
cova, Teodor Marinescu, i-a felicitat 
călduros pe cei distinși în numele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al Președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a subliniat că această 
distincție este o expresie a înaltelor sen
timente de stimă și profundă priete
nie ale poporului român față de po
poarele Uniunii Sovietice, un simbol al 
prieteniei de nezdruncinat, alianței și 
colaborării frățești dintre România și 
Uniunea Sovietică.

în numele celor decorați a răspuns 
generalul-colonel de aviație Nikolai 
Kamanin care, mulțumind pentru

distincțiile acordate, a spus că în a- 
ceste zile, cînd se sărbătorește aniver
sarea eliberării României, oamenii so
vietici, militarii armatei sovietice se 
bucură de succesele obținute de po
porul român în construcția socialistă. 
El a urat -poporului român și armatei 
sale noi succese în muncă și în întă
rirea capacității de apărare a țării. 
Vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că prietenia dintre poporul sovietic și 
poporul român, dintre armatele celor 
două țări, se va întări și dezvolta con
tinuu.

A urmat apoi un cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

★
Postul de televiziune Moscova a 

transmis prin Interviziune o emisiune 
consacrată acestei ceremonii.

Excelenței Sale

Domnului JORGE PACHECO ARECO
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

« MONTEVIDEO

în numele poporului român și al meu personal, am plăcerea de a 
transmite Excelenței Voastre, cu prilejul aniversării zilei naționale a 
Republicii Orientale a Uruguayului, calde felicitări și cele mai buna 
urări de fericire personală, de progres poporului Uruguayan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele ■ Consiliului de Stat ■ 
al Republicii Socialiste România

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Polone

Duminică dimineață a părăsit 
Capitala delegația de partid și de 
stat a Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Eugeniusz 
Szyr, membru al C.C. al P.M.U.P., 
v' cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la festivi
tățile consacrate celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării României.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Bohdan Lewandowski, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.M.U.P.,

și Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.' vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii Populare Ungare

» ............................ _
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Populare 
Ungare, condusă de tovarășul Ma- 
tyas Timar, membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, care a participat la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării țării 
noastre.

Din delegație au făcut parte to- 
va Iții Jozsef Sandor, membru al

C.C. al P.M.S.U, și Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Călin și Valter Roman, membri 
ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate Germane

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Demo
crate Germane, condusă de tova
rășul dr. Herbert Weiz, membru al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, care a participat la manifes
tările prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării țării noastre.

Din delegație au făcut parte to
varășii Hermann Kalb, deputat al 
Camerei Populare a R. D. Germane, 
membru al Prezidiului .Partidului

Uniunii Creștin Democrate, și 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Simion Bughici și Va
sile Potop, membri ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Willy Hoffmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
tovarășul Nguyen Van Quang, 
membru al C.C. al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, care a luat parte la festivită
țile prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a eliberării țării noastre.

Din delegație a făcut parte Ngu
yen Duc Van, ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
â fost condusă de tovarășii Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului . Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la București.

(Agerpres)

Cronica
TELEGRAMĂ

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Orientale a Uruguayului, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cornel’u 
Mănescu, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor exter
ne al Republicii Orientale a Uru
guayului, Venancio Flores.

★
Duminică dimineața â părăsit Ca

pitala, plecînd spre Suedia, secretarul 
general al Consiliului de Miniștri. 
Ion Drăgan, împreună cu soția, care 
la invitația ministrului pentru pro 
blemele juridice Sven Erik N'lsson. 
va face o viziță prietenească în a- 
ceastă țară.

Printre persoanele oficiale prezen
te la plecare, pe aeroportul Băneasa, 
se afla baron Cari Rappe, ambasa
dorul Suediei la București.

A părăsit Capitala J. M. Den Uyl, 
președintele fracțiunii socialiste a 
Parlamentului olandez, fost ministru 
pentru probleme economice, împreu
nă cu soția, care, la invitația Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a făcut o vizită 
în țara noastră.

în timpul vizitei, oaspetele a avut 
întrevederi la I.R.R.C.S., Marea A- 
dunare Națională, Ministerul Comer
țului Exterior, Comitetul de Stat al 
Planificării, Academia de studii e- 
conomice și a vizitat obiective in
dustriale din București, Brașov și 
Constanța.

★
Duminică a. sosit la Constanța, Sten 

Anderson, secretar general al Parti
dului Social-Democrat din Suedia, 
care, la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, va face o vizită in țara noas
tră.

(Agerpres)

Duminica sportivă
Fotbal, categoria A

CAMPIONATUL EFERVESCENȚĂ
© Performerele etapei: U.T.A., F. C. Argeș, Universitatea Craiova @ Dobrin, golgeter 
© Scorul zilei la Bacău ® „Oile negre" : Bungău și Radu Nunweiller, eliminați de pe 

terenul de joc
Cluj, Bacău, Tîrgu-Mureș, Petro- 

șeni, Oradea, Constanța au făcut și 
ele cunoștință cu jocurile noii edi
ții a campionatului național de 

ș'fqtbafeitNumai Ploieștiitl--a -rămas în < 
suferință pînă duminica' viitoare 
cînd își va .vedea favoriții, însănă
toșiți, zburd'înd pe iarbă, după 
minge. Etapa a doua a competiției 
ne-a demonstrat ieri că fotbalul nu 
agreează schemele în pronosticarea 
rezultatelor și drept consecință ne 
promite un sezon ' de toamnă cu 
multe elemente neprevăzute. Totnși, 
să nu denumim cele petrecute’, pe 
stadioanele din București, Tîrgu- 
Mureș și Oradea, surprize, ca să 
nu-i supărăm pe cei trei învingători 
merituoși. Mai bine să spunem că 
U.T.A., F.C. Argeș, Universitatea 
Craiova sînt performerele etapei 
fiindcă au cules ambele puncte, 
atribuite celor victorioși, pe terenu
rile străine. Și e oare nevoie să dis-' 
cutăm prea mult despre valoarea 
unor asemenea puncte în economia 
clasamentului final ?

Deci U.T.A., cu patru puncte din 
două partide, confirmă : F.C. Argeș 
cu același bilanț provizoriu — su
plimentat de un golaveraj, excelent 
care-i permite să se situeze pe locul 
întîi după două manșe — se rea
firmă după o cădere ce a durat un 
întreg campionat. în plus, Piteștiul 
readuce la suprafață pe Nicolae Do
brin — s-ar putea spune și invers 
— devenit golgeterul întrecerii, cu 
cinci puncte înscrise. De la Bacău, 
corespondentul „Scînteii", Gh. Baltă,

remarcă nu numai scorul victoriei 
localnicilor asupra brașovenilor, 
scor-record al etapei, , dar și forma 
bună a. internaționalului.. Dem- 
brofvschi». Corespondentul "ziarului"; 
din Oradea, Aurel Pop, laudă succesul 

' craiovenilor în fața echipei locale, 
însă, in același timp, pune o între
bare, la care subscriem, pentru con
ducerea clubului din Oradea : pen
tru ce Crișul, dincolo de faptul că 
pierde meciurile; joacă sub orice cri
tică ? Din Constanța, deși Farul a 
cîștigat la două goluri diferență, 
R. ■ Apostol ne transmite nemulțu
mirea publicului local pentru medio
critatea fotbalului practicat de 
echipa localnică. în sfîrșit, de la 
Cluj, Al. Mureșan ne relatează aplau
zele celor peste 25 000 de spectatori

peptru unele faze reușite ale ambe
lor echipe, dar și dezaprobarea lor 

... v.ehementă , față. ,,,. de comportările 
/ dbspbrhvăfi ale țiul,1 ’ Bungău și .Radu 
' tNtniweftKr,* ^limiiiați de pe teferi '^ 

trimiși lâ vestiare ca să-și poto
lească nervii. Sîntem convinși că 
acest prim caz de indisciplină gravă 
din actualul campionat va fi tratat 
de către federație, repede și, în ace
lași timp, drastic, spre a fi de exem
plu pentru toți fotbaliștii divi
ziei A.

Dinamo învinsă, Steaua învinsă, 
dintre bucureștene numai Rapid a 
rămas cu steagul neplecat, iar dumi
nica viitoare va juca la... Pitești I 
Este derbiul etapei a treia, acest 
F. C. Argeș—Rapid București.

V. M.

REZULTATE TEHNICE
• STEAUA — U.T.A. 2—4 (1—1). 

Au marcat Axente (min. 43 și 80), 
Sima (min. 47) și Lereter (min. 82) 
pentru U.T.A. ; Voinea — din 11 m 
(min. 4) și Crăiniceanu (min. 90) pen
tru Steaua.

e CRIȘUL - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—2 (1—0). Au marcat • 
Arnoțchi (min. 9) pentru Crișul ; 
Strîmbeanu (min. 51) și Oblemenco 
(min. 89) pentru echipa oaspete.

• UNIVERSITATEA CLUJ — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—0 (0—0). A 
marcat : Barbu (min. 50).

• JIUL — C.F.R. CLUJ 2—1 (2—0).

/

Au marcat : Cotormani (min. 21), 
Naidin (min. 41) pentru Jiul ; Marian 
^opescu (min. 69) pentru C.F.R.

O A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. AR
GEȘ 1—2 (1—2). Au marcat : Prepur- 
gel (min. 27), Dobrin — din 11 m 
(min. 33) pentru F.C. Argeș ; Naghi 
— din'll m (min. 41) pentru A.S.A.

O DINAMO BACĂU — STEAGUL 
ROȘU 4—0 (2—0). Au marcat : Dem- 
brovschi (min. 77 din 11 m și min. 
83), Ene Daniel (min. 5), Băluță (min. 
43).

O FARUL — POLITEHNICA IAȘI 
2—0 (0—0). Au marcat : Koszka (min. 
61) și Sasu (min. 65).

A început întrecerea

în Capitală șl In cîteva orașe din 
țară s-a dat ieri startul într-o nouă 
ediție a campionatului național. 
Bucureștenii au avut la dispoziție 
două partide din așa-numitele „ca
pete de afiș", care fără a se ridica Ia 
o valoare deosebită au plăcut totuși 
publicului prezent în tribune. Uni
versitatea București și sinonima ei 
din Cluj s-au înțîlnit dimineața în- ..., 
tr-un joc că se anunța echilibrat prin 
prisma rezultatelor consemnate în

■ sezo'nul'-trecut. Dar de data aceasta 
victoria ș-a conturat încă din prima 
repriză în favoarea bucureștenilor 
care și-au asigurat un avantaj con
sistent (9—2). Formația clujeană, cu 
un gabarit impresionant, însă cu o 
exasperantă lipsă de eficacitate, nu-și 
putea oferi mai multe speranțq. Cî
teva lucruri bune se pot spune des
pre bucureșteni, care s-au strădyit și

e

handbalistilor
au reușit pe alocuri să Joace în miș
care, cu schimbări de ritm, s-au apă
rat destul de corect și au reușit con
traatacuri surprinzătoare. Scor final : 
17—10, pentru U-București, cele mai 
multe goluri fiind înscrise de Ștef (7). 
Este îmbucurător că din rîndul celor 
două echipe, alături de mai cunos- 
cuții Kicsid, Orban, Negovan, s-au 

, făcut ...remarcați ș.i. cîțiva tineri bine 
dotați : Șfef, Bădău, Schobel

în celălalt joc, proaspăta promo- 
, vată Voința—București a dispus de 

Rafinăria-Teleajen cu 18—11. Curios 
e faptul că ambele partide despre 
câre am vorbit au fost conduse da 
același cuplu de arbitri, Căpățînă— 
Ene 1 Chiar atît de restrîns să fie 
oare corpul de arbitri divizionari T

Dan ILIESCU

Divizia B
Seria I. Metrom Brașov — Flacăra 

Moreni 3—0 ; Oțelul Galați — Metalul 
București 2-4;2 ; Gloria Bîrlad — Me
talul Tîrgoviște 3—4 ; Sportul Stu
dențesc — Portul Constanța 1—4 ! ; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Politehnica 
Galați 0—2 ; Progresul București — 
Poiana Cîmpina 4—0 ; Dunărea .Giur
giu — Chimia Suceava 2—1 ; Progre
sul Brăila — Știința Bacău 1—0.

Seria a II-a : Vagonul Arad — O- 
limpia Oradea 4—1 ; Chimia Rm. Vîl- 
cea — Gaz metan Mediaș 1—0 ; Mine
rul Baia Mare — Minerul Anina 2—0: 
Metalul Turnu-Severin — Metalul 
Hunedoara 0—1 ; C.S.M Reșița — Ri
pensia Timișoara 3—1 ; A.S. Cugir — 
C.S.M. Sibiu 0—0 ; Electroputere Cra
iova — CfF.R. Arad 1—0.

ETAPA VIITOARE (31 AUGUST)
F.C. Argeș — Rapid, U.T.A. — Cri- 

șul, Dinamo București — Dinamo 
Bacău, Politehnica Iași — Universi
tatea Cluj, Petrolul — A.S.A. Tg.

Mureș, Steagul roșu — Jiul, C.F.R. 
Cluj — Steaua, Universitatea Craio
va — Farul. A reînceput lupta la „semicerc'». Foto : M. Cioc

Campionatele

europene de tir

pntașii români -
2 medalii de aur,
2 de argint,
2 de bronz

I T I
ECHIPA FRANCEZA DE RUGBI 

R.C. TOULON și-a continuat turneul 
în țara noastră întîlnind duminică pe 
stadionul „23 August" echipa Grivița 
Roșie. Rugbiștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 15—14.

s-a clasat olandezul Ebben pe „Kai- 
rouan", iar locul trei a fost ocupat 
de englezul Edgar pe „Snaffles".

TENIS
LA BELGRAD s-a disputat me

ciul internațional amical de fotbal 
.dintre echipa locală Steaua Roșie și 
formația argentineană Racing Bue
nos Aires. Victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 3—2 (2—1) prin
golurile marcate de Cardenas (2) și 
Da Silva. Pentru gazde au înscris 
Lazarevic și Djaici

După Graebner au fost e-
liminați Ashe și Pasarell 1

Budapesta. In finala susținută în 
compania campionului -maghiar I. 
Gulyăs, Năstase a confirmat forma 
excelentă în care se află repurtînd 
victoria cu scorul de 9—7, 6—4, 6—2. 
In finala probei de dublu mixt pe
rechea Năstase (România), Gourley 
(Australia) a învins cu scorul de 6—?., 
6—1 pe Machan, Balogh (Ungaria).

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL IN 
EUROPA, echipa braziliană de fotbal 
F.C. Sao Paulo a jucat cu. formația 
spaniolă Las Palmas. . La capătul 
unui joc echilibrat fotbaliștii brazi
lieni au terminat învingători cu sco
rul de 3—2 (2—1) prin golurile mar
cate de Baba (2) și Roberto.

LA ASUNCION, tntr-un meci con- 
tlnd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, selecționata 
Paraguayului a învins cu scorul de 
1—0 (1—0) echipa Venezuelei.

Iată clasamentul acestei gjupe 
\1. BRAZILIA - 8 puncte ,din 4 

jocuri) ; 2. Paraguay — 6 puncte (din 
4 meciuri) ; 3. Columbia — 3 puncte 
(din. 5 meciuri) ; 4. Venezuela — 1 
punct (din 5 jocuri)

In orașul, cehoslovae. Plsen au luat 
sfîrșit campionatele europene de tir. 
în general. țintașii români s-au 
comportat bine Ia această ediție reu
șind să cucerească 2 medalii de. aur 
(P Sandor la armă nu aer comprimat 
și echipa României pe primul loc la 
armă standard 60 focuri culcat), 2 
medalii de argint. CVI. Roșea, pistol 
viteză și echipa României de pistol 
viteză) și 2 medalii de bronz (echipa 
României la armă standard ?---- 
focuri și P. Sandor lâ armă calibru _ .. ..
mare 40 focuri-poziția în picioare). pe calul „Pomone". Pe locul secund

în~ semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul 
de tenis ale S.U.A., 
șoară ,în prezent la 
(Massachusetts), Stan 
vins cu 4—6, 2—6, 6—2,- 8—6, 15—13 
pe Charles Pasarell, iar Bob Lutz 
a reușit să-l elimine în cinci 
6—4, 4—6, 10—8, 6—8, 6—4 pe 
Ashe.

Finala turneului feminin 
disputa între jucătoarea australiană 
Margaret Court și tenismana en
gleză Virginia Wade. în semifinale, 
M. Court a întrecut-o cu 6—2, 6—2 
pe compatrioata sa Kerry Melville, 
iar V. Wade a dispus cu 10—8, 6—8, 
6—3 de Mary Ann Curtis (S.U.A.)

»

campionatelor 
fere se desfă- 
Chestnut Hill 
Smith l-a în-

seturi 
Arthur

se va

...iar Țiriac învins 
de Mulligan

Turneul internațional de tenis de 
la Ortisei (Italia) a continuat cu 
disputarea semifinalelor. în proba 
4e dublu bărbați, cuplul Ion' Țîriac 
(Romârna) — B. Jovanovici (Iugosla
via) a întrecut cu 6—4, 6—2, pere
chea italiană Panatta-Marzano. In 
finală, învingătorii vor întîlni pere
chea Pletrangeli (Italia) — Mulligan 
(Australia) învingătoare cu 7—5, 6—1 
în fața cuplului italian Merlo — Fa- 
cchini.

Finala probei de simnlu masculin 
se va disputa între Mulligan și Jova
novici. în semifinale. Mulligan a d's- 
pus cu 6—2, 6—4 de Țiriac, iar Jova
novici l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe 
Di Maso (Italia).

tre cele mai bune rezultate înregis
trate : masculin • 400 m garduri :
Torstenssen (Suedia) — 51”6/10;
greutate : Janousek (Cehoslovacia) — 
19,12 m ; 800 m : Plachy (Cehoslova
cia) — l'49”4/10 ; 110 m garduri :
Forsander (Suedia) — I3”9/10 ; disc : 
Danek (Cehoslovacia) — 64,12 m ; 
înălțime : Alexa (Cehosl'ovacia) — 
2,08 m .

PE STADIONUL BISLET DIN 
OSLO s-a desfășurat un concurs in
ternațional de atletism în nocturnă 
la startul căruia au fost prezenți 
sportivi din mai multe țări europene 
și dinS.U.A. Proba de 400 m a reve
nit lui Lee Evans cronometrat cu 
timpul de 46”6/10, iar cea de suliță 
polonezului Sidlo cu o aruncare de 
79,52 m. Atleta americană Mamie 
Rallins și-a adjudecat victoria 
cursa de 100 m garduri cu timpul 
13"5/10.

Alte rezultate : masculin : 110
garduri : Davenport (S.U.A.)
13”7/1O ; înălțime : Jourdan (S.U.A.) 
- 2,10 m ; 800 m : Luzins (S.U.A.); — 
l’47”8/10 ; 200 m : Vaughn (S.U.A.) — 
20”9/10 ; feminin : 800 rri: Doris
Brown tȘ.U.A.) - 2’05”5/10.

PRONOSPORT
Steaua — U.T. Arad 
Vagonul Arad — Olimpia Oradea 
„U“ Cluj — Dinamo București 
Farul — Politehnica Iași 
Crișul — ,.U“ Craiova / 
Jiul - C.F.R. Cluj 
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Argeș 
Dinamo Bacău — Steagul Roșu 
Oțelul Galați — Metalul București 
Ceahlăul — Politehnica Galați 
Dunărea Giurgiu — Chimia Suceava 
C.S.M ■ Reșița — Ripensia 
A.S. Cugir — C.S M. Sibiu

în 
de

m

ca-PROBA DE OBSTACOLE din
drul concursului internațional de că- 
lărie de la La Baule a revenit cu

ll x 20 nos'cutului campion- francez Pierre 
1 Jonqueres D’Oriola, care a c'oncurat

liie Năstase 
în mare formă

Tenism'anul rumân Ilie Năstase a 
, cîștigat turneul internațional de la

INTÎLNIREA INTERNAȚIONALA
1 DE ATLETISM, disputată la Praga 

între selecționatele Cehoslovaciei și 
Suediei, s-a încheiat cu o dublă vic
torie a gazdelor : 114—98 la masculin 
și 80—54 la feminin. Iată cîteva dih-

2
1
1
1
2
1
2
1
x
2.
1
1
x

Fond de premii : 246 821 lei
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Corespondentul 
transmite : Pre-

TEHERAN 
Agerpres, N. 
Ambasadorul 
vel Silard, a

La 20 august a.c.. guvernul Re
publicii Democratice Sudan-a co
municat hotărîrea sa de a rupe re
lațiile diplomatice cu Republica 
Socialistă România, ca urmare a ri
dicării nivelului de reprezentare 
diplomatică între România și Israel.

La 23 august a.c. s-a comunicat 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Democratice* Sudan că 
guvernul român consideră acest act 
unilateral ca o măsură contrară 
dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, un amestec 
în treburile interne ale României.

Ridicarea nivelului de reprezen-

tare diplomatică este o acțiune o- 
bișnuiță în practica relațiilor in
ternaționale și în conformitate cu 
prerogativele suverane ale state
lor. în consecință, guvernul ro
mân respinge orice altă apreciere 
cu privire la această hotărîre și a 
făcut cunoscut guvernului sudanez 
că întreaga răspundere pentru a- 
cest act inamical revine în întregi
me părții sudaneze.

Guvernul român își rezervă, tot
odată, dreptul să examineze în 
continuare măsurile ce trebuie lua
te față de hotărîrea unilaterală 
a Sudanului.

La 18 august a.c., guvernul ira
kian a adus la cunoștința Ambasa- 
rei române din Bagdad hotărîrea 
de a-și retrage însărcinatul cu afa
ceri a. I. de la București, ca ur
mare a ridicării nivelului repre
zentării diplomatice între Ro
mânia și Israel.

Drept consecință a acestui act 
unilateral și inamical, care contra
vine dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări și popoare și care 
reprezintă un amestec în treburile 
interne ale României, guvernul ro
mân a hotărît să-și retrazgă amba
sadorul de la Bagdad.

La 24 august a.c., reprezentantul 
'Ambasadei Irakului la București a 
fost convocat la Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Socia
liste România și i-a fost adusă Ia 
cunoștință această hotărîre.

Totodată, guvernul român, afir-

mînd că ridicarea nivelului de re
prezentare diplomatică este o ac
țiune obișnuită în practica relațiilor 
internaționale, în conformitate cu 
prerogativele oricărui stat suveran, 
a comunicat că răspunderea pentru 
hotărîrea luată de guvernul Iraku
lui revine în întregime părții ira
kiene. Guvernul român își rezervă 
dreptul de a examina măsurile ce 
urmează a fi luate, în funcție de 
modul în care guvernul Irakului va 
proceda în continuare.

Cu aceeași ocazie, guvernul ro
mân își 
legătură 
kiene și 
de presă
conțin neadevăruri și calomnii cu 
privire la politica statului român, 
a cărui poziție principială, priete
nească față de Irak și' celelalte țări 
arabe este bine cunoscută.

MOSCOVA 
Agerpres, L. Duță, 
sa sovietică s-a făcut ecoul puterni
cului entuziasm cu care poporul ro
mân a sărbătorit 25 de ani de la 
eliberare. Ziarul „IZVESTIA" prezin
tă imagini de la demonstrația oa
menilor muncii și parada militară 
din Piața Aviatorilor, „PRAVDA" și 
celelalte ziare din 24 august își infor
mează, de asemenea, cititorii despre 
marea demonstrație a oamenilor 
muncii care a avut loc la București 
în reportajul intitulat „Sub steagu
rile sărbătorești".

Posturile de radio șl televiziune 
sovietice au transmis în după-amiaza 
zilei de 23 august o cuvîntare rostită 
de Teodor Marinescu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România. în con
tinuare a fost prezentat filmul do
cumentar „România azi", redînd as
pecte din munca rodnică și succesele 
obținute de poporul român pe calea 
construirii socialismului, sub condu
cerea partidului său comunist. Au 
fost de asemenea transmise aspecte 
de la paradă și demonstrația oame
nilor muncii din București. Posturile 
de radio au consacrat o emisiune glo
rioasei aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist și succe
selor obținute de oamenii muncii din 
patria noastră.

de Miniștri, Kim Ghen Ren, președin
tele Comitetului pentru afacerile e- 
conomice externe, Yang Hyeung 
Seup, ministrul învățămîntului supe
rior, reprezentanți ai altor ministere, 
ai armatei populare și organizațiilor, 
obștești, precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditați In 
R.P.D. Coreeană.

HAVANA 24. — Corespondentul 'A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
Ambasadorul român la Havana, Va
sile Mușat, a oferit o recepție la care 
au participat Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, Jesus Montane Oro- 
pesa, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul telecomunicațiilor, 
precum și alți membri ai guvernului. 
Au fost, de asemenea, prezenți ofițeri 
superiori, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Cornel Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington, 'a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei. Au 
participat președintele Curții Supre
me a S.U.A., Warren Burger, d-na 
U. Alexis Johnson, reprezentînd pe 
secretarul de stat ad-interim, mem
bri ai Congresului, funcționari su
periori ai Administrației S.U.A. șt 
ai Casei Albe, generali și ofițeri su
periori ai forțelor armate ale S.U.A., 
reprezentanți ai vieții economice și 
culturale, precum și noul ambasador 
al S.U.A. la București, Leonard 
Meeker.

★

La 23 august a.c., M.A.E. egiptean 
a făcut cunoscut Ambasadei Repu
blicii Socialiste România că gu
vernul R.A.U. a hotărît să recheme 
ambasadorul său de la București, ca 
urmare a ridicării nivelului repre
zentării diplomatice între România 
șl Israel.

în legătură cu aceasta, la 24 
august a.c., ambasadorul R.A.U. la 
București a fost invitat la M.A.E., 
cu care ocazie i s-a comunicat re
gretul guvernului român față de 
hotărîrea unilaterală a guvernului 
R.A.U. care nu corespunde semnifi
cației reale a măsurii respective și 
nici atitudinii prietenești a Româ
niei fajă de R.A.U. și celelalte țări 
arabe.

Ridica'rea nivelului de reprezen-y 
tare diplomatică la rang de amba
sadă este o . acțiune obișnuită în 
practica relațiilor internaționale, în 
conformitate cu prerogativele orică
rui stat suveran. Orice altă inter
pretare nu corespunde cu realitatea 
și este de natură să reprezinte un

în ziarul de astăzi publicăm de
clarațiile guvernului român în legă
tură cu hotărîrea guvernului Suda
nului de a rupe relațiile diplomatice 
cu Republica Socialistă România, 
precum și cu hotărîrile guvernelor 
Irakului și R.A.țJ. de a rechema pe 
șefii reprezentanțelor lor diplomatice 
la București, ca urmare a ridicării 
nivelului reprezentării diplomatice 
între România și Israel.

Actul unilateral al guvernului Re
publicii Democratice Sudan contra
vine dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, constituie un 
amestec în treburile interne ale Ro
mâniei. De asemenea, hotărîrea gu
vernului irakian — act unilateral și 
inamical — este contrară dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări, re
prezintă un amestec în treburile in
terne ale României. Hotărîrea unila; 
terâlă a guvernului R.A.U. de a-și 
rechema ambasadorul său de la 
București nu corespunde atitudinii 
prietenești a României față de 
R.A.U. și celelalte țări arabe, este de 
natură să constituie un amestec în 
treburile interne ale țării noastre. 
Răspunderea pentru aceste acte re
vine în întregime părților care le-au 
adoptat, guvernul român rezervîn- 
du-și dreptul de a examina măsurile 
ce'trebuie luate, în funcție de mo
dul în care guvernele celor trei state 
vor proceda în continuare.

Este evident că, în esență, încer
carea de a impune altui stat cu cine 
să întrețină 
și ■ la

relații diplomatice 
nivel să desfășoare 

aceste relații reprezintă o imix- 
, o lezare a prerogative- 

suveranitate ale statului

ce

tiune, 
lor de 
respectiv, a dreptului inalienabil de 
a decide, de sine stătător, fiecare act 
de politică externă, în concordanță cu 
linia sa generală. Practica introduce
rii unor condiții restrictive 
țiile interstatale nu a dus și 
după cum a demonstrat în 
rinduri experiența vieții, la 
constructive. O asemenea 
este de natură să tulbure 
rile normale între state, să substituie 
dreptului internațional — la baza că
ruia stau suveranitatea și indepen
dența națională — criterii și norme 
arbitrare.

Politica externă a oricărui stat^ in
dependent și suveran este stabilită de 
conducerea sa și nimeni, sub nici 

își poate aroga 
dicta modul în

în rela- 
nu duce, 
repetate 
rezultate 
practică 
raportu-

un motiv, nu 
dreptul de a-i 
care să acționeze în raporturile 
diplomatice. Măsuri- de natura celor ■ 
luate de guvernele statelor amintite

exprimă protestul său în 
cu faptul că. ziarele ira- 
agenția Irakiană oficială 
difuzează materiale care

★

țări și po- 
colaborării

unilaterală

amestec în treburile interne ale Ro
mâniei.

Guvernul român manifestă a- 
tenție șl interes pentru relațiile 
prietenești statornicite între Repu
blica Socialistă România și R.A.U. 
și dorește ca aceste relații să se 
dezvolte în toate domeniile, con- ’ 
vins fiind că aceasta corespunde in
tereselor celor două 
poare, cauzei păcii șl 
internaționale.

Față de hotărîrea
luată de guvernul R.A.U. de a-și 
retrage ambasadorul de la Bucu
rești, hotărîre care nu corespunde 
evoluției relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, guvernul român a 
făcut cunoscut că consecințele aces
tei decizii revin în întregime părții 
egiptene și își rezervă dreptul să 
examineze măsurile ce urmează a 
fi luate, în funcție de modul în care 
guvernul R.A.U. Va proceda în con
tinuare.

(Agerpres)

reprezintă, t incontestabil, o încălcare 
a normelor dreptului internațional.

Raporturile interstatale nu se pot 
desfășura în funcție de interesul u- 
nilateral al uneia dintre părți ; ele 
se înscriu în cadrul intereselor gene
rale ale colaborării internaționale, ale 
apropierii și conlucrării între po
poare, ale păcii întregii lumi. Viața 
demonstrează că, în zilele noastre, 
singura cale de normalizare a situa
ției internaționale, de evitare a con
flictelor între țări, de eliminare a sur
selor de încordare și război o consti
tuie stabilirea de relații normale intre 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, fără discriminări

BELGRAD 24. — Corespondentul 
Agerpres, N. ™-------- "------- ‘
Ambasadorul
România la Belgrad, Aurel Mălnă- 
șan, a oferit o recepție la care au 
participat Niaz Dizdarevici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., Petar Stambolicl, mem
bru al Consiliului Federației, Miloș 
Janko, vicepreședinte al Skupștinei 
Federale, Alexandar Gîrlicikov. și 
Mișo Pavicevici, vicepreședinți ai 
Vecei Executive Federale, Mlrko 
Tepavaț, secretar de stat pentru afar 
cerile externe, general-colonel Ni
kola Liubicici, secretar de stat pen
tru apărarea națională, generali și 
ofițeri superiori ai armatei populare 
iugoslave, reprezentanți ai organelor 
federale și ai organizațiilor social- 
politice.

Presa iugoslavă a publicat pe pri
mele pagini știri și relatări despre 
sesiunea jubiliară a Marii Adunări 
Naționale și cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre 
parada militară și demonstrația oa
menilor muncii. Ziarul „BORBA" 
publică, de asemenea, un a-rticol re
dacțional intitulat „Jubileul Româ
niei", în care se arată că „România 
poate să fie mîndră de ceea ce a în
făptuit pe drumul istoric de trans
formare socialistă". Ziarul adaugă 
că România a știut să aleagă dru
mul care nu numai că corespunde 
cel mai bine intereselor sale națio
nale, dar contribuie, în același timp, 
la întărirea păcii și socialismului.

Plopeanu; transmite : 
Republicif Socialiste

VARȘOVIA 24. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite :

Vineri seara, posturile de radio po
loneze au transmis în direct din 
București concertul festiv consacrat 
zilei de 23 August, iar televiziunea a 
transmis sîmbătă dimineața parada 
militară din capitala României.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Nicolae 1 
Popa, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană, a oferit vineri seara 
o recepție. Au participat Ten Diun 
Theak, vicepreședinte al Cabinetului

care a acestor principii și norme ale 
vieții internaționale aduce prejudicii 
grave nu numai statului respectiv, ci 
și cauzei generale a comunității po
poarelor, este un act contrar cursului 
tot mai impetuos al opiniei publice 
mondiale înaintate spre colaborare și 
destindere.

România a dovedit prin întreaga sa 
politică externă că respectă aceste 
norme, că nu își atribuie rolul de 
mentor în problemele interne sau 
externe ale altei țări, că nu dictează 
nimănui cum să-și elaboreze politica, 
cum să acționeze, cu cine să aibă sau 
nu relații diplomatice sau politice.

Considerăm că în acest spirit tre-

TIRANA 24 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Tirana, Manole Bodnaraș, a 
oferit o recepție. Agenția A.T.A. a- 
nunță că la recepție au participat 
Haki Toska, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Munch 
din Albania, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Abdyl Kellezi, 
membru supleant al Biroului Politio 
al C.C. al P.M.A., Pilo Peristeri, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.A., membru al Pre
zidiului Adunării Populare, membri 
ai guvernului, ai Prezidiului Adună
rii Populare, reprezentanți ai unor 
organizații de masă. Au fost, de ase
menea, prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Tirana.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

BERNA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Elveția, Ion Georgescu, a 
oferit o recepție. Au participat J. M. 
Sauvant, vicecancelar al Confedera
ției Helvetice, Fritz Rohrbach, pre
ședintele Marelui Consiliu al can
tonului Berna, membri ai guvernului 
federal, reprezentanți ai vieții cul
turale, economice și științifice, zia
riști.

Astăzi este săr
bătoarea națională 
a Uruguayului. Ca 
în fiecare an, în 
cea mai mare pia
ță din Montevideo, 
Piaza de la Inde- 
pendencia (vezi 

, foto), locuitorii ora
șului vor aduce un 
omagiu acelora ca
re prin lupta lor e- 
roică au înfăptuit 
în urmă cu un secol 
și jumătate — la 25 
august 1825 — vi
sul poporului Uru
guayan, lichidarea 
dominației coloniale 
și dobîndirea inde
pendenței națio
nale.

în cei 144 de ani 
care s-au scurs de 
Ia această dată me
morabilă, poporul 
Uruguayului, ani
mat de dorința de 
a asigura propăși
rea țării, a depus 
eforturi susținute 
pe calea progresir- 
lui economic și so
cial.

Cu prilejul săr
bătorii naționale a 
Uruguayului, po
porul român trans
mite poporului u- 
ruguayan urări de 
noi realizări pentru 
propășirea patriei.

BONN 24. — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : Amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
la Bonn, Constantin Oancea, a oferit 
o recepție. Au luat parte Karl Schil
ler, ministrul economiei, Hans Kat- 
zer, ministrul muncii, dr. Richard 
Jaeger, vicepreședinte al Bundesta- 
gului, Hans Wischnewski, 1 secretar 
general al Partidului Social-Demo
crat, Heinz Oskar Vetter, președin
tele Confederației sindicatelor vest- 
germane, Ludwig Muller, membru 
al Prezidiului Partidului Comunist 
German, Hans Dietrich Genscher, 
vicepreședinte al Partidului Liber- 
Democrat, deputați, reprezentanți ăi 
vieții economice și culturale.

Televiziunea vest-germană a dedi
cat României o emisiune în care au 
fost prezentate filme documentare 
înfățișînd aspecte variate ale vieții 
culturale românești. .

LONDRA 24.’ — Corespondentul 
Agerpres, Ii. Rodescu, transmite : La 
Londra a avut loc sîmbătă, sub aus
piciile Asociației de prietenie Anglia- 
România, un spectacol jubiliar. Au 
participat membrii conducerii aso
ciației și un numeros public. Au fost, 
de asemenea, prezenți ambasadorul 
României la Londra, Vasile Pungan, 
și membri ai ambasadei. D. N. Pritt, 
președintele Asociației de prietenie 
Anglia-România, a vorbit cu acest 
prilej despre semnificația evenimen
telor. de la 23 August 1944 în istoria 
poporului român și despre marile suc
cese înregistrate de-a lungul celor 25 
de ani de la eliberare.

t-

suveran destinele. „Ca prieteni ai 
popoarelor arabe — arăta președin
tele Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu — ne-am 
festat întotdeauna 
sprijinul față de aspirațiile lor pentru 
unitate națională, pentru progres e- 
conomic și social, pentru indepen
dență națională. Această Solidaritate 
și-a găsit expresia și în ajutorul a- 
cordat unor popoare arabe care au 
avut de suferit de pe urma războiu
lui".

Este bine cunoscută poziția Ro
mâniei în problema conflictului din 
Orientul Apropiat, poziție profund 
constructivă, în conformitate cu 11-

mani-
solidaritatea și

săritul respectai
ta

privind politica promovată Intr-o 
problemă sau alta, într-o situație sau 
alta. Se afirmă tot mai mult pe arena 

• internațională, își fac tot mai puter
nic loc în raporturile dintre țări 
practica și convingerea. că esențială 
pentru pace și destindere este res
pectarea neabătută a principiilor sa
cre ale independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. în opinia pu
blică mondială își croiește drum ade
vărul de necontestat potrivit căruia 
cheia păcii, a bunei înțelegeri, a co
laborării o constituie respectarea ri
guroasă a"dreptului fiecărui popor de 
a-și decide singur, fără nici un a- 
mestec din afară, politica internă și 
externă, calea dezvoltării proprii, 
modul de a acționa în funcție de in
teresele sale, de interesele supreme 
ale păcii între popoare. Orice încăl-

în viața .internațională.buie acționat . _ __________  ...
Bineînțeles' nu numai în mod de
clarativ, ci în mod concret, practic. 
Aceste principii trebuie nu numai 
enunțate, ci și aplicate, respectate 
consecvent în politica externă a fie
cărei țări. De aceasta depinde tradu
cerea în^viață în politica internațio
nală a principiilor coexistenței paș
nice între țări cu orînduiri sociale 
diferite, de aceasta depinde extinde
rea colaborării între toate popoarele 
lumii.

Gestul celor trei state arabe pro
duce cu atit mai mult surprindere 
cu cît. așa cum este cunoscut, țara 
noastră a dovedit, în' mod statornic, 
că sprijină efortul popoarelor arabe 
de a lichida moștenirea trecutului 
colonial și a dispune nestînjenit de. 
propriile bogății naționale, lupta lor 
împotriva uneltirilor imperialiste, 
pentru dreptul de a-și hotărî în mod

mod concret, practic.

nia sa constantă de a face /totul pen
tru eliminarea surselor de1 încordare, 
pentru lichidarea focarelor de con
flict.

Această poziție se oucură de o largă 
aprobare din partea opiniei ■ publice 
internaționale pentru înalta sa prin
cipialitate și consecvență, pentru spi
ritul de răspundere față de destinele 
păcii.

Este semnificativ, In această pri
vință, modul cum ziarul „LE JOUR
NAL D’EGYPTE" aprecia, în luna 
iulie a acestui an, politica externă a 
României ca „o politică a deschiderii 
spre toate orizonturile", „o politică 
vie, activă, care sprijină toate ini
țiativele de bună credință și de bună
voință pentru a atinge un obiectiv 
comun", subliniind totodată că, la 
O.N.U., România „a susținut în per
manență, cu talent și putere de con
vingere, cauza arabă".

24. — Corespondentul 
Popovici, transmite : 
României în Iran, Pa- 

. ____, oferit o recepție. Au
participat Șarif Emami, președin
tele Senatului, A. Riazi, președintele 
Medjlisului, Assadollah Alam, minis
trul Curții Imperiale, A. Zahedi, mi
nistrul de externe, generalul de ar
mată F. Djam, șeful statului major, 
fostul prim-ministru Manouther Egh- 
bal, președintele Societății naționale 
iraniene de petrol. Ambasadorul ro
mân a rostit de asemenea o cuvîn- 
tare la posturile de radio și televi
ziune.

Presa Iraniană a Inserat în pagi
nile sale numeroase materiale consa
crate României.

ROMA 24. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Presa ita
liană a relatat pe larg despre atmos
fera sărbătorească din România, Se
siunea jubiliară a Marii Adunări Na
ționale, parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii. Ziarul „UNI
TA" a publicat o corespondență spe
cială din București, in care se spune: 
„Secretarul general al Partidului Co
munist Român a definit ca cea mai 
importantă sarcină refacerea și în
tărirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale,’ afirmînd 
că, pe baza documentului Conferinței 
de la Moscova, Partidul Comunist 
Român va continua să dezvolte cola
borarea cu. toate partidele comuniste".

Postul național al radiodifuziunii 
italiene a transmis un amplu interviu 
cu Iacob Ionașcu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Roma, 
și un film documentar consacrat țării 
noastre.

SAN CLEMENTE 24. (Agerpres).—A- 
genția Associated Press transmite de
clarația făcută sîmbătă seara de pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, Ro
nald Ziegler, potrivit căreia președin
tele S.U.A., Richard Nixon, a hotărît 
Să amine momentul adoptării deciziei 
privitoare la o nouă reducere a efec
tivului trupelor americane aflata în 
Vietnamul de sud.

După cum se știe, la sfîrșitul în
trevederii din luna iulie de pe Insula 
Midway, în Pacific, cu șeful regimului 
saigonez, Nguyen Van Thieu, preșe
dintele Nixon a anunțat retragerea' 
unui contingent de 25 000 de militari 
americani din Vietnamul de sud, care 
urmează să fie încheiată pînă la 31 
august. El precizase atunci că la 
mijlocul lunii august va fi în mă
sură să anunțe o nouă acțiune de a- 
cest fel. Ulterior adoptarea unei astfel 
de hotărîri a fost amînată pînă la 
sfîrșitul lunii august, pentru a su
feri acum o nouă amînare.

Referindu-se la aceasta, Ronald Zie
gler a arătat că ea a intervenit în 
urma consultării președintelui . cu 
principalii săi consilieri. Președintele 
— a spus purtătorul de cuvînt — do
rește să dispună de timpul necesar

a putea să obțină informațiipentru 
suplimentare pentru a aprecia evo
luția evenimentelor politice și a si
tuației militare din Vietnamul de 
sud.

Declarația purtătorului de cuvlnț a 
stirnit un puternic ecou in rindul opi
niei publice americane. Milioane Sde 
americani, transmite agenția Reuț, 
au fost surprinși de hotărirea preș'eț 
dintelui Nixon. Amînarea, relatează a- 
genția, a fost absolut neașteptată 
pentru majoritatea observatorilor po
litici, care considerau că președintele 
urma să anunțe în cursul acestei săp- 
tămîni retragerea a- încă cel puțin 
50 000 de militari americani din Viet
nam.

„Nu pot exista nici ’ un fel de ne
gocieri fructuoase, nici la Paris și nici 
in orice alt loc, atit timp cit nu pu- 
nem'capăt operațiunilor militare ofen
sive și nu începem de îndată retrage
rea sistematică, nu a 50 000 sau 100 000 
de oameni, ci a tuturor forțelor noas
tre armate, și nu o vom duce la bun 
sfirșit — preferabil în următoarele 12 
luni", scrie la rindul său senatorul 
McGovern într-un articol scris pen
tru publicația „Progressive Magazine" 
după anunțarea deciziei președintelui.

V
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TUN1Ș 24 (Agerpres). — însărci

natul cu afaceri al României la Tu
nis, Emilian Manciur, a oferit o 
recepție. Au participat Ferdzjani Bel 
Hadj Ammar, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale a Republicii Tuni
siene, Brahim Turki, director gene
ral al afacerilor politice din Secreta
riatul tunisian al afacerilor externe, 
Hassan Hachiche, directorul proto
colului la președinția Republicii, oa
meni de cultură și artă; șefi ai unor 
misiuni diplomatice, ziariști.

Instalarea noului pre
ședinte al Indiei. — Prin 31 
salve de tun au început duminică ce
remoniile de instalare a noului pre
ședinte al Indiei, Venkata Giri. Mașina 
președintelui, însoțită de o escortă 
formată din 2 000 de militari, a stră
bătut străzile centrale ale capitalei, în-

za

dreptîndu-se spre Palatul Parlamen
tului. Atît pe străzi cît și în fața pa
latului, zeci de mii de oameni au sa
lutat pe noul șef al statului. în 
aceeași zi, Venkata Giri a depus ju- 
rămîntul.

Incă de la Izbucnirea crizei din 
Orientul Apropiat, România și-a ex
pus punctul de vedere față de am
bele părți, evidențiind necesitatea 
de a se abține de la orice atac ar
mat care nu poate decît să dăuneze 
propriilor lor interese, cauzei gene
rale a păcii. In acest sens, țara noas
tră a făcut repetate apeluri la înțe
legere, la lichidarea conflictului ar
mat, subliniind că menținerea și am
plificarea acestui conflict nu pot 
servi decît forțelor imperialiste care 
urmăresc să dezbine popoarele pen
tru a-și putea instaura mai ușor do
minația asupra lor,, pentru a putea 
exploata bogățiile acestora, pentru a 
împiedica desfășurarea cu succes a 
luptei antiimperialiste mondiale.

România s-a pronunțat pentru so
luționarea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției din no
iembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. Am declarat și de
clarăm că o condiție esențială a re
glementării situației din această zonă 
o constituie retragerea trupelor is- 
raeliene din toate teritoriile ocupate, 
renunțarea din partea Israelului la 
orice pretenții teritoriale.

Poziția noastră exprimă Clar ideea 
că forța nu creează drept, că în nici 
un caz nu pot fi statuate cuceririle 
dobîndite pe calea armelor. In ace
lași timp, țara noastră a subliniat 
necesitatea recunoașterii dreptului la 
existență și integritate teritorială, la 
dezvoltarea independentă și suverană 
a tuturor popoarelor din această 
zonă,. precum și necesitatea regle
mentării problemei refugiaților pa
lestinieni, ținîndu-se seama de inte
resele lor naționale.

Este o axiomă a vieții internațio
nale că existența liberă a unui 
popor nu se poate realiza prin con
testarea dreptului la existență a al
tui popor. Tocmai pe baza respectă
rii drepturilor vitale și suverane ale 
fiecărui popor se poate dezvolta și 
întări lupta întregului front antiim- 
perialist mondial.

România a demonstrat și demon
strează prin întreaga sa activitate 
Internațională că este unul din fac
torii activi ai luptei antiimperialiste, 
întreaga sa politică fiind orientată în 
sprijinul aspirațiilor de libertate, 
democrație și progres social ale po
poarelor ; ea și-a manifestat și își 
manifestă activ solidaritatea cu toate 
popoarele care se ridică împotriva 
imperialismului, a colonialismului 
și neocolonialismului, a oricăror for
me de dominație străină. Țara noas
tră este alături de toate popoarele
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care luptă pentru a-șl făuri o viață 
nouă, liberă, independentă și pros
peră, întreține relații pe baze pro
fund principiale cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele recent elibe
rate, sprijină eforturile acestora pen
tru dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru transformări progresiste, demo
cratice, pentru valorificarea întregu
lui potențial material și uman în 
scopul bunăstării propriului popor.

Măsurile pe care cele trei state a- 
rabe le-au luat față de țara noastră 
pe plan diplomatic nu sînt de natură 
să contribuie la lupta împotriva im
perialismului, la zădărnicirea unel
tirilor acestuia.

Desigur, țara noastră va rămîne și 
pe viitor credincioasă politicii sale 
externe, luptei sale, alături de toate 
popoarele, împotriva imperialismu
lui. Ea rămîne credincioasă politicii 
sale de dezvoltare largă a relațiilor 
cu toate popoarele care luptă pentru 
consolidarea independenței naționale, 

• inclusiv cu popoarele arabe, princi
piilor sale de coexistență pașnică cu 
toate țările, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Hotărîrile guvernelor celor trei 
state arabe nu afectează sentimen
tele de simpatie și solidaritate ale 
poporului român față de popoarele 
arabe, voința sa fermă de a sprijini 
lupta lor dreaptă pentru emancipare 
socială și națională, pentru progres.

România va milita și de acum 
înainte pentru întărirea solidarității 
popoarelor noastre, va acționa și în 
viitor cu aceeași fermitate, cu a- 
ceeași consecvență, pentru soluțio
narea conflictului din Orientul A- 
propiat, in spiritul intereselor funda
mentale ale tuturor popoarelor din a- 
ceastă zonă a lumii, al cauzei păcii 
și destinderii mondiale.

Sîntem și vom fi neabătut partiza
nii aplicării consecvente în relațiile 
internaționale a principiilor suverani
tății și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne ale 
altor țări, convinși fiind că aceasta 
este calea care corespunde interese
lor fundamentale ale tuturor po
poarelor, intereselor forțelor progre
siste, antiimperialiste, că aceasta este 
calea pentru preîntîmpinarea unui 
nou război, pentru instaurarea unei 
colaborări rodnice, a unei păci trai
nice între popoarele lumii.

Acesta -este spiritul politicii ex
terne elaborată de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român, 
spirit pe care România îl va promo
va neabătut in întreaga sa activi
tate internațională.

V. ILIESCU

Guvernul R. D. Germano 
a dat publicității textul unei note de 
protest adresate guvernului S.U.A. în 
legătură cu „violarea repetată de cătro 
guvernul federal vest-german a statu
tului Berlinului occidental, de zonă 
demilitarizată" anunță agenția A.D.N. 
Guvernul R. D. Germane cere gu
vernului S.U.A. să se opună „energio 
oricărei Integrări a Berlinului occiden
tal în procesul de remilitarizare și re- 
înarmare a Germaniei occidentale". 
Agenția A.D.N. precizează că note 
identice au fost transmise guvernelor 
Franței și Marii Britanii.

Delegația guvernamen
tala și economică a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.V., a fost primită de 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, anunță agenția 
China Nouă. Delegația se află în R.P, 
Chineză pentru convorbiri în legătură 
cu ajutorul economic și militar pe anul 
1970.

Tailanda a cerat în mod 
oficial S.U.iL să înceapă 
IiegOCieii cu P^vire la reducerea 
efectivului forțelor americane aflate pe 
teritoriul acestei țări — a anunțat pur
tătorul de cuvînt al Departamentului 
de Stat, Robert McCloskey. El a pre
cizat că S.U.A. sînt gata să înceapă a- 
ceste convorbiri, asupra reducerii 
progresive a forțelor lor și în cursul 
cărora urmează să fie ^reexaminat și 
statutul celor aproape 50 000 militari 
și al bazelor americane din Tailanda.

Guvernul peruviana hotărît 
exproprierea tuturor bunurilor mobi
liare și imobiliare ale societății ameri
cane „International Petroleum". A- 
ceste bunuri vor fi încredințate unei 
întreprinderi petroliere de stat.

Tulburaii violențe au a- 
vuî Ioc la Flensfearg <R- F-a 
Germaniei),, cu prilejul unei reuniuni 
organizate de Partidul Național-Demo- 
crat de extrdmă dreaptă, în cadrul 
campaniei electorale în vederea ale
gerilor pentru Bundestag. Mai multe 
mii de persoane s-au adunat pentru a 
protesta împotriva activității acestui 
partid și a acordării dreptului de a 
prezenta candidați în alegerile pentru 
Bundestag. Poliția a intervenit și s-au 
produs ciocniri. Numeroase persoane 
au fost rănite.
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