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Poporul român a sărbătorit cea de-a XXVI-a 
aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist 
printr-o însuflețită demonstrație a unității de 
nezdruncinat în jurul partidului, a hotărîrii sale 
de a îndeplini neabătut programul de înflorire 
a patriei elaborat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român

PARADA MILITARĂȘ[DEMONȘȚRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Tribuna centrală în timpul parâzii militare ți demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. Vințilă

într-o atmosferă de nestăvilit 
entuziasm popular, în întreaga 
țară a fost sărbătorită cea de a 
26-a aniversare a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist.

Bucureștiul a strălucit în aceas
tă dimineață prin entuziasmul 
cetățenilor săi, din care peste 
150 000 au fost prezenți în coloa
nele demonstranților, animați de 
dorința de a cinsti acest moment 
crucial din istoria țării, de a adu
ce mulțumirea lor Partidului Co
munist Român, făuritorul suprem 
al destinelor luminoase ale Ro
mâniei socialiste. Din zorii zilei, 
o mare de oameni a umplut ma
gistralele pavoazate sărbătorește. 
Spre Piața Aviatorilor, locul 
tradițional al marilor sărbători, 
se scurg mulțimile purtînd stea
guri tricolore și roșii, buchete 
bogate de flori, chemări, portrete 
ale conducătorilor partidului. 
Tribuna centrală este dominată 
de o mare stemă a Republicii So
cialiste România, încadrată de 
datele festive „1944 — 1970“. De
desubt, o urare scumpă tuturor : 
„TRĂIASCĂ 23 AUGUST, ZIUA 
ELIBERĂRII ROMÂNIEI DE. 
SUB JUGUL FASCIST». De cea
laltă parte a pieții se află portre
tele marilor dascăli ai proletaria
tului : Marx, Engels, Lenin. Pe 
fundalul azuriu al tribunelor se 
pot citi urările : „Trăiască Parti
dul Comunist Român, forța poli
tică conducătoare a societății 
noastre !“, „Trăiască și înfloreas
că scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România !", „Tră
iască poporul român, constructor 
al socialismului !“, „Trăiască uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste !“, „Trăiască pa
cea și prietenia între popoare !“.

Este ora 8. în uralele și ova
țiile celor prezenți, sosesc'condu
cătorii partidului și statului. în 
tribuna oficială iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Tro- 
fin, Uie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgăneșcu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, membri supleant! 
ai Comitetului Executiv, al CC. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Toți cei prezenți în tribune fac 
o caldă, entuziastă primire con
ducătorilor partidului și statului 
nostru, celui ce, în fruntea par
tidului și statului, legîndu-și 
viața de năzuințele poporului, 
de slujirea idealurilor socialis
mului, și-a adus o contribuție 
strălucită la elaborarea și înfăp
tuirea mărețului program al îm
plinirilor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Scandarea 
numelui partidului, al secreta
rului său general, capătă în 
această dimineață de august re
zonanțe simbolice. întregul popor 
este unit ca un singur om în jurul 
partidului, al Comitetului Cen
tral, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alături de conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre 
erau prezenți tovarășii Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. 
din Spania, Jean Vincent, mem

bru al secretariatului colectiv al 
Partidului Muncii din Elveția, Eu- 
geniusz Szyr, membru al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone, Gordon McLennan, 
membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. din Ma
rea Britanie, Adalberto Minucci 
și Alfredo Reichlin, membri ai 
Direcțiunii P.C. Italian, Gustavo 
Espinosa Montesinos, membru al 
Secretariatului Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. Peruvian, precum 
și M. S. Kurianov, conducăto
rul delegației Asociației de prie
tenie sovieto-române, și alți 
oaspeți din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, R.D. Vietnam, Republica 
Vietnamului de Sud, Cipru, 
Franța, Portugalia și din alte 
țări-

în celelalte tribune se află, 
pentru a asista la parada milita
ră și la demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală, conducători 
ai instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participant la insurecția 
armată din august 1944, generali 
activi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, muncitori fruntași 
din întreprinderile bucureștene, 
reprezentanți de frunte ai știin
ței, artei și culturii, activiști ai 
organelor centrale de partid și 
de stat, ziariști români și străini.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Socialistă România, atașați 
militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și nume
roși oaspeți de peste hotare.

Toată țara — un singur gând, 
o singură voință

Piatră de hotar în istoria țării, ziua 
de 23 August 1944 a încununat lupta 
eroică a poporului condus de Partidul 
Comunist Român, pentru ca lumina 
libertății naționale și a dreptă
ții sociale, ideile socialismului să 
devină realități ale vieții noastre, 
pentru ca poporul să-și afirme 
liber marile sale virtuți creatoa
re. Victorios pe deplin la ora
șe și sate, socialismul a adus în
noiri fundamentale în viața patriei, 
în existența fiecăruia dintre noi. Fău
ritor al propriului său prezent și vii
tor, poporul român a făcut dovada 
uriașelor sale capacități creatoare, a 
depus mărturie — materializată în 
impunătoare realizări — despre 
marile resurse constructive pe care 
le are și le poate valorifica națiunea 
noastră, slănină ne destinele sale, li
beră și independentă.

Astăzi, România socialistă este o 
întruchipare strălucită a efortului no
bil al poporului, condus de partidul 
comunist, pentru ca ideile marxism- 
leninismului — în spiritul căruia au 
militat și luptat atîtea generații e- 
roice — să rodească în solul generos 
al tării noastre. spre binele patriei, 
al cauzei socialismului în lume. Azi. 
viota noastră' este mai bogată, mai 
înfloritoare 1 Azi. sentimentul de si
guranță, certitudinile se află la ori
ginile marilor inițiative sociale !

Aceste afirmații simple cunrind în 
ele adevăruri esențiale ale vieții 
noastre. Ele exotică exuberanța, 
bucuria, optimismul robust cu care 
nesfîrsite coloane de manifestant! — 
în Capitală. în reședințele de județe, 
în orașele si satele tării — au sărbă
torit ziua de 23 August.

Aducînd cinstirea tor ad’ncă. pă
șind în coloane cu sentimentul că 
trăiesc vremuri istorice, la a căror 
semnificație — menită să se trans
mită prin vreme — lucrează ca un 
singur om întregul popor, oamenii 
muncii de la orașe șl sate și-au în
dreptat cu prețuire și respect gîndu- 
rile către cel ce ne conduce lunta și 
munca, încununate de remarcabile 
biruințe, către Partidul Comunist 
Român, conducătorul și organizatorul 

luptei maselor pentru eliberare națio
nală și socială, pentru victoria deplină 
a socialismului în țara noastră.

Milioane de cetățeni ai României 
au pășit în coloanele marii sărbă
tori cu dorința de a-și manifesta și 
în felul acesta devotamentul și ade
ziunea la politica internă și interna
țională a partidului comunist, care, 
în decurs de aproape 50 de ani. în 
toate momentele istorice ale acestei 
jumătăți de veac, s-a dovedit stega
rul îndrăzneț al aspirațiilor și idea
lurilor mulțimii, arhitectul înțelept, 
priceput al vastei opere de presti
gioasă edificare socială a tării. Cdn- 
vins din practica vieții sociale, de 
eficienta pregnant vizibilă a soluțiilor 
proouse pentru rezolvarea marilor 
probleme ce s-au aflat și se află în 
fața unei, țări ce-și făurește noul des
tin, de justețea și adevărul cuvîntu- 
lui partidului, poporul se simte intim 
dator față de sine să răspundă cu 
hotărîre și entuziasm la chemările 
partidului, să facă totul pentru înfăp
tuirea obiectivelor mărețe stabilite de 
Congresul al X-lea.

Raportînd partidului că și-au făcut 
datoria, că obiectivele stabilite sînt 
îndeplinite, oamenii muncii de la o- 
rașe și sate au sentimentul firesc că 
își raportează lor înșile, că își 
exprimă astfel măsura exactă a 
demnității și puterii lor de dăruire 
patriotică. Din coloanele marii sărbă
tori a lui August, din uralele demon
stranților, din expresivele panouri și 
care alegorice toate acestea s-au des
prins, într-un mod impresionant. A- 
ceastă notă dominantă, distinctă s-a 
impus în fiecare localitate a țării, 
pretutindeni unde sutele de mii de 
oameni au sărbătorit aniversarea eli
berării. Această notă dominantă, 
distinctă, semnificativă pentru starea 
de spirit a națiunii, a dobîndit relie
furi aparte în coloanele uriașei de
monstrații a oamenilor muncii din 
Capitală, de unde încep, firesc, re
latările reportajelor destinate marii 
sărbători a poporului.

(Continuare în pag. a II-a)

BUN VENIT PREȘEDINTELUI 
raiKI DEMOCRATICE CONGO,

A A

La invitafia pre
ședintelui Consiliu
lui de Stat al Re
publicii Socialiste 
România,- Nicola'' 
Ceaușescu, astăzi, 2' 
august, sosește la 
București, intr-o vi 
zită oficială, preșe 
dintele Republci 
Democra'ice Congo 
Joseph-Desirâ Mo
butu, împreună cu 
soția.

Vizita In taro 
noastră a președin
telui Republicii De
mocratice Congo se 
înscrie in cursul 
dezvoltării ascen
dente a colaborări’ 
româno—congoleze 
menită să servească 
intereselor ambelo* 
ponoare, cavei pro
gresului. păcii s‘ 
colaborării Interna
tionale.
Joseph-Dăsiră Mo

butu s-a născut In 
14 octombrie 1930 
la Lisala (provincia 
Ecuatorială). După 
absolvirea școlii se
cundare de la Mban 
daka a urmat cursu
rile școlii de cadre 
din Luluabourg, a- 
poi cele ale Institu
tului de studii so
ciale din Bruxelles. 
Tot în capitala Bel
giei a frecventat cursurile de zia
ristică, devenind ulterior colaborator 
permanent al ziarului „L’Avenir", iar 
mai tîrziu redactor-șef al ziarului „Ac- 
tualitcs Africaines1* din Leopoldville.

Aici aderă la Mișcarea Națională
Congoleză (M.N.C.). In ianuarie 1960 
face parte din delegația M.N.C. la

(Continuare in pag. a Vil-a)



PAGINA 2 SCINTEIA —marți 25 august 1970

CEA DE-A XXVI-A
Scut de nădejde al cuceririlor 
revoluționare ale poporului
Ca în fiecare an, începutul festi

vității este anunțat de sunetele pre
lungi ale trompetelor. Peste vasta 
Piață a Aviatorilor din București, de 
care-și leagă numele celebrarea săr
bătorilor poporului nostru, se înalță 
notele solemne ale cunoscutului sem
nal. în fața tribunei centrale, gene- 
ralul-colonel Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate, primește raportul 
comandantului parăzii, general-loco- 
tenent Nicolae Militaru. Ministrul 
Forțelor Armate trece apoi în revistă 
trupele și îi felicită pe militari. Gla
suri ostășești, contopite în tumul
tuoase urale, se înalță ca un imn în 
onoarea măreței sărbători din glo
rioasa istorie a poporului român.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, în timp 
ce răsună pină departe cele 21 de 
salve de artilerie — în semn de oma
giu adus marii sărbători naționale a 
poporului român.

Din sute de piepturi răsună acor
durile cîntecului „Drapelele victo
riei". Este un moment impresionant, 
preludiul defilării trupelor. Apoi, ba
talioanele pedestre, adevărate blocuri 
monolitice, dau onorul conducerii de 
partid și de < stat. Ofițeri ai Acade
miei militare, comandanți și activiști 
de partid, pe ale căror piepturi stră
lucesc ordine și medalii, raportează 
că în armata noastră populară există 
toate condițiile create pentru o te
meinică pregătire în domeniul artei 
conducerii, instruirii și educării tru
pelor. La rindul lor, elevii Școlii mi
litare de ofițeri activi „Nicolae Băl- 
cescu“ aduc prin impecabila lor evo
luție argumente edificatoare asupra 
acestei pregătiri. Cei mai tineri par- 
ticipanți la paradă, elevii liceului 
militar „Ștefan cel Mare“, poartă în 
inimi flacăra dorinței de afirmare, 
hotărîrea de a urca tot mai sus pe 
treptele științei și tehnicii, culturii și 
artei militare.

Sub arcul de lumină al acestei di
mineți de august își fac apariția in
fanteriștii, acești „fii ai pămîntului", 
continuatorii glorioaselor fapte de vi
tejie săvirșite de dorobanți in marile 
bătălii, apoi vinătorii de munte, pe 
ale căror chipuri deslușim tăria de 

•’■Stîrtcă a Carpaților, grănicerii; pavăză 
a frontierelor țării, marinarii, trupele 
de securitate — cu toții slujitori de
votați ai patriei, apărători de nădejde 
ai cuceririlor revoluționare și ale 
muncii pașnice, creatoare a poporului. 
Raportul lor este sobru, ostășesc : u- 
nitâțile din care fac parte își întăresc 
necontenit puterea combativă, îmbo
gățind cu noi fapte ostășești gloria 
înaintașilor, a eroilor ce și-au jertfit 
viața în războiul antihitlerist. în pos
turile lor de.luptă, ostașii tuturor ar
melor își ridică neîncetat pregătirea 
de specialitate și politică, formin- 
du-se ca apărători Iscusiți, gata ori- 
cind la datorie.

Urmează alte arme, alte specia
lități ; trec defilînd prin fața tribu
nei ostași îmbarcați pe transpor
toare blindate, pe mașini de diferite 
tipuri. în fruntea transportoarelor 
blindate flutură drapelul unității de
corate cu ordinele „Apărarea pa
triei" și „Steaua Republicii" pentru 
fapte de arme săvîrșite de ostași in 
războiul antihitlerist. în lungul Bu
levardului Aviatorilor rulează mașini 
autoamfibii, readucindu-ne în me
morie imaginile celor care, în 
zilele dramatice ale luptei cu apele 
revărsate — pe Mureș, pe Tirnave, 
pe Crișuri și pe Someș, pe Șiret și 
pe Dunăre — au constituit adevărate 
puncte de legătură între populația 
sinistrată și cei ce le-au luat sub 
protecție viața și avutul. Examenul 
bărbăției dat de acești ostași în 
lupta cu stihiile naturii, salvarea 
miilor de vieți omenești, a unor im
portante bunuri materiale le-a călit 
sentimentul datoriei, al grijii și răs
punderii față de interesele și viito
rul patriei.

Unele din mașini, tehnica de luptă 
din înzestrarea militarilor sint rodul 
minții și cutezanței harnicilor noștri 
constructori. Cei ce le mînuiesc sint 
ostași, subofițeri, maiștri militari și 
ofițeri destoinici. Ei aduc, cu acest 
prilej, un tovărășesc salut construc
torilor de mașini românești, asigu- 
rindu-1 că armele țării sînt în mîini 
destoinice, viguroase. Totodată, mili
tarii își exprimă din inimă deplina 
încredere că, prin înfăptuirea neabă
tută a politicii de industrializare a 

țării promovată de partid, capacita
tea de apărare a patriei sporește 
neîncetat.

Cu scurgerea minutelor, imaginea 
forței care străjuiește liniștea, mun
ca pașnică, înfăptuirile prezente și 
viitorul socialist al patriei se con
turează tot mai pregnant. Prin fața 
tribunei oficiale trec acum mașini 
pe șenile și roți, tancurile ale căror 
mii de cai putere fac să vibreze pă- 
mîntul și aerul. Apoi, din nou ma
șini pe șenile și roți care tractează 
tunuri și obuziere de diferite cali
bre, aruncătoare de mine cu reacție, 
rachete antitanc, rachete antiaeriene. 
Ostașii din aceste arme raportează 
că stăpînesc la perfecție tehnica din 
înzestrare, că focul nimicitor al ar
melor ce le sint încredințate poate 
lovi cu precizie orice țintă, pe ori
cine s-ar încumeta să profaneze pâ- 
mîntul nostru străbun, cerul senin 
al patriei.

Pătrunsă de sentimentele solida
rității internaționaliste, hotărîtă 
să-și îndeplinească angajamentele a- 
sumate în cadrul Tratatului de la 
Varșovia, să dezvolte colaborarea cu 
țările socialiste, pentru a întări ma
rele front de luptă antiimperialist, a 
dejuca orice planuri și acțiuni agre
sive, armata noastră populară se do
vedește demnă de tradițiile pe care le 
are de continuat, de încrederea și 
prețuirea poporului.

Capitala patriei, ca și orașele reșe
dință de județ au primit, de ziua 
marii noastre sărbători naționale, 
raportul solemn al militarilor For
țelor Armate. Urmașii comuniș
tilor, . ai patrioților și revoluționarilor 
care au făurit libertatea în au
gust 1944, au adus în fața tri
bunelor împodobite sărbătorește a- 
mintirea actelor de vitejie săvîrșite

Continuatori demni
ai unor glorioase tradiții

Nu departe de Piața Aviatorilor, 
unde «e desfășoară acum parada ..mi
litară și dăfii<>nstrația oameriilb’r 
muncii închinate eliberării patriei, a- 
cum douăzeci și șase de ani văzduhul 
trepida de împușcături și explozii. La 
Podul Băneasa, ca și la Obor, ca și în 
multe alte colțuri ale Capitalei se dă
deau bătăliile insurecției. Formațiu
nile potriotice dg luptă, alături de 
unităti ale armatei române, la che
marea partidului comunist, au des
chis focul pentru a izgoni din Bucu
rești trupele hitleriste. Episoadele e- 
roice ale acelor lupte care aveau să 
continue pe întreg cuprinsul țării re
vin firesc în memorie în momentele 
cînd, în Piața Aviatorilor ori prin 
fața tribunelor înălțate în inima ca
pitalelor județelor, a multor orașe 
ale tării, intră blocurile compacte ale 
gărzilor patriotice alcătuite, ca și în 
urmă cu douăzeci și șase de ani, din 
muncitori, țărani și intelectuali, fii 
credincioși ai poporului.

în șirul celor cincizeci de plutoane 
care trec în rînduri perfect aliniate 
prin Piața Aviatorilor, cu nas caden
țat. recunoaștem chipuri devenite, de 
mult. familiare reporterului. Sînt 
oameni pe care. în zilele obișnuite de 
lucru. îi întîlnîm ne linia înH’ a 
marelui front al muncii ; d° at’tea 
ori am avut prilejul să vorbim des
pre fantele lor de muncă în efortul 
general al ponorului nostru pentru 
înfăptuirea politicii partidului de in
dustrializare socialistă, de continuă 
dezvoltare econom’că si socială. Iată, 
în cel de al doilea pluton, alcătuit în 
întregime din femei, care poartă pe 
umeri nistoale automate modeme, 
recunoaștem, în postul de comandant, 
pe Elena Onrea. economistă la Mi
nisterul Metalurgiei. în fruntea unui 
alt pluton de femei — cel aparținînd 
Combinatului de confecții si tricotaje 
București — pășește Ana Cristea, una 
dintre muncitoarele fruntașe ale 
combinatului. Ne oprim cu e- 
moție privirile asupra plutonului u- 
zinelor „23 August". Cei pe care-i ve
dem aici purtînd pe umeri puști mi
traliere si alte tipuri de armament 
sînt aceiași pe care zilele trecute 
i-am întîlnit în halele uriașei uzine, 
în haine de lucru, pregătind livra
rea a noi loturi de utilaje grele des
tinate marilor obiective aflate în con
strucție, noi loturi de locomotive 
Diesel hidraulice, noi loturi de va
goane siderurgice automatizate. în- 
scriindu-se cu o cotă substanțială în

răspunderea cu care își 
sarcinile încredințate de

In încleștările cu fasciștii, precum și 
propriile lor merite durate pe cîmpu- 
rile de instrucție, in neobosita luptă 
pentru a obține în acest an de in
strucție — așa cum le-a cerut Co
mandantul Suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — calificativul „bine“ ; au 
adus ecoul participării lor la epo
peea de pe frontul apelor, din pri
măvara acestui an, precum și în tu
multuoasa activitate constructivă de 
pe marile șantiere ale țării. Din piep
turile lor bărbătești a izvorit in e- 
couri largi, deviza rostită dirz, 
ostășește : „Servim Republica Socia
listă România !“

La rîndul lor, oamenii muncii din 
București. Craiova, Tirgu-Mureș, Iași, 
Timișoara și celelalte reședințe de 
județe, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, au făcut ostași
lor țării — parte organică, indestruc
tibilă a națiunii noastre socialiste — 
o caldă manifestare de dragoste, ex- 
primîndu-și recunoștința și admira
ția pentru 
îndeplinesc 
partid.

Armata noastră populară, născută 
în focul luptei antifasciste, a cunos
cut — cum s-a putut remarca și din 
impresionanta paradă militară — 
prefaceri adinei, s-a călit și moder
nizat continuu. Așa,cum se apreciază 
în Ordinul de zi nr. 1 al Comandantu
lui Suprem al armatei, „ostașii noștri 
au dovedit in masă înaltele lor cali
tăți morale și de luptă — eroism, 
spirit de solidaritate umană, disci
plină fermă, abnegație, patriotism 
fierbinte". într-o voință unică, de la 
ostaș la general, militarii Forțelor 
Armate susțin din adîncul conștiin
ței și al inimii mesajul de creație 
pașnică și progres al României, ex
primat în documentele Congresului 
al X-lea al partidului, sint hotărîți 
ca, împreună cu gărzile patriotice și 
detașamentele de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, cu 
toți cei ce muncesc, să apere cu 
fermitate independența și suverani
tatea patriei, să militeze ca România 
să facă noi pași pe calea bunăstării 
și prosperității, a înfloririi multilate
rale.

opera de Industrializare socialistă și 
,, fiind,, In agglșșj. timp, gata oricînd să 

apere cuceririle revoluționare ale po
porului, munca noastră pașnică pen
tru înflorirea României socialiste, 
muncitorii de aici, alături de întreaga 
clasă muncitoare, alături de întregul 
popor român, ne înfățișează imaginea 
simbolică a unor vechi tradiții de 
luptă și de muncă pentru libertate și 
progres social, pentru atingerea înal
telor idealuri spre care ne conduce 
partidul clasei muncitoare din Româ
nia. îl recunoaștem, în fruntea co
loanei gărzilor patriotice ale uzinei, 
pe Nicolae Ivănescu, acum director 
al personalului din uzină , iar în 
urmă cu douăzeci și șase de ani, par
ticipant la insurecție, în luptele care 
s-au dat pe Valea Prahovei pentru 
izgonirea ocupanților hitleriști. Sînt 
mulți ca el în rîndurile acestor bata
lioane. Se află aici inginerul Grigorc 
Toronu, proiectant la Ministerul 
Transporturilor, decorat cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a V-a pentru meritele sale 
în muncă. Veterani ai muncii si ve
terani ai insurecției. Au participat, 
în august 1944. la luptele pentru eli
berarea Capitalei. Părticică în august 
1970 la bătălia pentru obținerea de 
noi victorii pe frontul vast al muncii 
creatoare, la înfăptuirea obiectivelor 
economice ale acestui cincinal, la 
pregătirea încă de pe acum a produc
ției pentru cincinalul care va începe 
odată cu noul an.

De la un an la altul, de 23 
August, cînd poporul nostru rapor
tează noi și noi izbînzi în înfăptuirea 
politicii partidului, gărzile patriotice 
se înfățișează cu un nivel de pregă
tire mereu mai ridicat, în pas cu creș
terea valorii a ceea ce au de apărat.

Batalioanele înarmate ale clasei 
muncitoare, ale poporului, bat ritmic 
pasul prin Piața Aviatorilor, prin 
piețele centrale ale altor orașe ale 
țării, asigurînd acum, la marea săr
bătoare a eliberării, partidul că sînt 
și vor fi totdeauna la datorie, acolo 
unde se hotărăște dezvoltarea econo
mică și socială a țării, dar și pecîm- 
pul de instrucție, acolo unde se că
lește brațul, în stare să apere, la 
nevoie, cu bărbăție și eroism, tot ce 
s-a înfăptuit sub conducerea înțe
leaptă a partidului și tot ce se clă
dește, în continuare, potrivit amplu
lui program de dezvoltare a Ro
mâniei socialiste elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului.

„P. C. R. - Ceaușescu!“
Milioane de oameni și o singură 

voce ; era glasul țării care în dimi
neața marii sărbători scanda pe tot 
cuprinsul patriei cuvintele care sim
bolizează însăși unitatea de ideal și de 
voință a poporului, liantul trainic ce 
leagă între ele mințile și inimile ce
lor douăzeci de milioane de locuitori 
ai tării românești : „P.C.R. !",
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL !“ în 
vibrația acestor cuvinte, in en
tuziasmul cu care erau aclamate 
am deslușit flacăra nețărmuritei 
iubiri cu care poporul întreg 
înconjoară pe acela care întruchipează 
însăși voința de mai bine a națiunii, 
chintesența marilor sale înzestrări, 
nucleul ei de energie și lumină : 
Partidul Comunist Român.

în București, fluviul demonstranți
lor se oprea mereu în fața tribunei 
centrale. Aclamîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți condu
cători ai partidului și statului, oame
nii se dezlipeau greu de centrul pie
ței. Cu chipuri surîzătoare, purtînd in 
miini buchete de flori, purtînd portre

Fluviul impetuos al tinereții
Dacă ar fi să se numească notele 

distinctive! ale manifestației, dimen
siunile ei deosebite, atunci, cu certi
tudine, ar trebui invocată tinerețea. 
Pentru că în neîntreruptul flux al 
coloanelor prezența tinereții, ea 
vîrstă, dar și a tinereții ca trăsătură 
a vitalității, a energiei entuziaste s-a 
impus cu pregnanță.

Mai întîi s-ar putea evoca pentru 
susținerea acestei afirmații acel 
triumf al copilăriei fericite, așa cum 
a fost el mărturisit de sutele de 
pionieri care au împodobit pentru 
cîteva momente piața sărbătorii, ca 
apoi să se îndrepte, purtînd fru
moase buchete de flori, spre tribuna 
în care se aflau conducătorii parti
dului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al cărui nume copiii pa
triei îl rostesc cu emoție și recunoș
tință. Gestul simbolic al înmînării 
buchetelor de flori, pe care reporte
rul îl consemnează cu fidelitate cu 
prilejul fiecărui moment sărbătoresc, 
își păstrează mereu neschimbate 
spontaneitatea și prospețimea. EI 
comunică cu aceeași putere emoția 
pe care o încearcă vîrstnicii știind 
că au Tăcut Ihulte- pentru a așeza 
copilăria sub zodia împlinirilor și 
certitudinilor, transmite cu aceeași 
intensitate buctlrîa pe care o încear
că școlarii, pionierii învestiți cu cin
stea de a exprima astfel sentimentele 
celor mai tineri fii ai țării, senti
mente mărturisite și de cuvintele e- 
moționantului imn „Mulțumim din 
inimă partidului", care au vibrat în 
acele clipe în Piața Aviatorilor.

Desigur, o dovadă fundamentală 
pentru profilul tineretului nostru a 
adus-o prezența în coloane a miilor 
de tineri muncitori, a numeroșilor elevi 
și studenți, a celor ce, pătrunși de 
pasiunea muncii și a cunoașterii, de 
dorința de perfecționare profesională 
și spirituală, fac onoare vîrstei tine
re, ne dau încredere în puterea de 
muncă și creație a tineretului nostru.

S-ar putea evoca, totodată, coloana 
formațiunilor tineretului de pregă
tire pentru apărarea patriei, care a 
urmat coloana gărzilor patriotice, 
simbolizînd astfel continuitatea tra
dițiilor de luptă și muncă ale po
porului de la o generație la alta. 
Uniformele lor au imprimat Bule
vardului Aviatorilor culoarea unui 
fluviu albastru — un fluviu al tine
reții. Detașamentele lor au adus, în 
fața tribunelor, atmosfera de pro
fund optimism, de încredere și re
cunoștință cu care își îndreaptă ti
neretul patriei privirile către parti

Raportăm victoriile 
de pe frontul muncii!

Din zori, țara întreagă a cunoscut 
freamătul sărbătoresc al celor ce zi 
de zi, prin priceperea și hărnicia lor, 
sporesc zestrea patriei. A fost ziua 
cînd un popor întreg a raportat con
ducătorului său încercat, stegarului 
său glorios, Partidului Comunist Ro
mân, victoriile obținute pe frontul 
muncii de fiecare zi. 1970, ultimul an 
al cincinalului, a devenit, practic, pri
mul an al cincinalului următor. Sint 
nenumărate colective care, in cinstea 
măreței sărbători, au încheiat cu 
succes realizarea sarcinilor cincinalu

tele conducătorilor partidului, el îl 
salutau pe cei ce se află în fruntea 
țării, scandau numele partidului, ex- 
primînd cele mai profunde sentimente 
de dragoste și recunoștință, de stimă 
și admirație pentru forța politică 
conducătoare a țării, partidul nostru 
comunist.

Pe întreg cuprinsul patriei, de la 
Turnu-Severin la Botoșani și de la 
Bistrița-Năsăud, la Constanța, munci
torii, țăranii și intelectualii, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, devotați trup și suflet idei
lor partidului, operei de înălțare a 
patriei, au scandat aceleași nume 
dragi, expresie a acelorași puternice 
și statornice sentimente.

O singură voce se înălța peste tară 
și ea omagia Partidul Comunist Ro
mân, Comitetul său Central, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era 
vocea poporului, care în ziua ma
rii sărbători îi cinstea pe cei ce 
veghează, zi și noapte, destinele pa
triei, comuniștii.

dul care l-a deschis cele mai largi 
perspective de viitor, asigurîndu-1 
cele mai bune condiții de pregătire 
și cel mai larg cîmp de afirmare a 
capacității și a elanului său creator. 
Sint aici tineri muncitori, studenți 
și elevi. Tineri care au pășit de 
curînd pe porțile marilor uzine („23 
August", UREMOAS, „Danubiana", 
„Autobuzul", U.M.G.B., „Grivița Ro
șie", „Laromet" și altele), studenți 
pe care-i așteaptă, la absolvire, răs
punderi mari în activitatea pro
ductivă, elevi din ultimele clase, 
pe care-i așteaptă facultățile, școlile 
de specializare postliceală, uzinele — 
marele șantier al muncii, al pregă
tirii pentru viață. Chipurile lor lu
minate de un fierbinte sentiment 
patriotic vorbesc despre conștiința 
răspunderii pe care o au tinerele 
generații de a prelua și de a duce 
mai departe avuțiile spirituale și 
materiale ale acestui popor, tradiția 
nobilului efort pentru crearea și dez
voltarea societății socialiste.

O dovadă a acestei răspunderi, a 
acestei hotărîri au adus-o și coloa
nele de tineri, membri ai brigăzilor 
de muncă patriotică. Simbolic, tre
cerea lor prin fața tribunelor din 
Capitală și din țară a fost însoțită 
de melodiile unor vestite cîntece de 'W 
șantier, care s-au născut la Agnita- 
Botorca, la Salva-Vișeu sau la Bum- 
bești-Livezeni. Acum, acestor nume 
înscrise definitiv în biografia tinere
tului vin să li se adauge altele, unele 
dintre ele purtate pe mari pancarte, 
raportînd că tineretul de azi este 
prezent — la inițiativa organizației 
sale revoluționare. Uniunea Tinere
tului Comunist — pe șantiere națio
nale sau locale ale muncii patriotice, 
la Lotru sau în Insula Mare a Brăi
lei, la Satu-Mare sau în jurul Capj- 
talei — la Străulești, Fundeni, Pan- 
telimon.

Sînt cîteva din numeroasele măr
turii ale prezenței active în viața 
social-economică a țării a tinereior 
generații care, urmînd pilda comu
niștilor, prin faptele lor de muncă, 
prin maturitatea și responsabilitatea 
civică dovedite în atîtea prilejuri, 
dau întregului popor satisfacția că 
tineretul român, profund devotat par
tidului comunist, își merită pe de
plin încrederea cu care este încon
jurat, că destinele de mîine ale 
țării se vor afla pe mîini bune, ca
pabile să ducă mai departe cuceririle 
revoluționare ale înaintașilor, să le 
adauge altele noi, pe măsura societății 
socialiste pe care o făurim.

lui ; în numeroase județe, planul cin
cinal la producția globală industrială 
a fost îndeplinit ; sute de colective au 
raportat îndeplinirea angajamentelor 
anuale asumate.

Industria noastră socialistă, teme
lia de beton pe care se înalță edificiul 
prosperității poporului, trăiește ora 
marilor împliniri. Programul Congre
sului al X-lea al partidului, calea tra
sată de el sînt adevărate izvoare da 
energie ce pun în mișcare vastul an
grenaj al economiei naționale. De
monstrația oamenilor muncii din ziua

(Continuare in pag. a IlI-a)

„Servim Republica Socialistă
Pi

România I". Sub semnul acestei devize ostășești trec prin fața tribunelor, în șiruri trase cu rigla, fiii patriei noastre îmbrăcați în haina militară, ostași de toate armele, de toate gradele, într-o impresionantă demonstrație a disci- 
inei și măiestriei. în urma lor, pătrund în Piața Aviatorilor gărzile muncitorești și formațiunile de pregătire premilitară ale tineretului, batalioanele înarmate ale clasei muncitoare, ale întregului popor.
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de 23 August 1970 a fost O ADEVA- 
RATA SINTEZA, un adevarat 
RAPORT COLECTIV PE CARE 
TARA L-A PREZENTAT PARTI
DULUI.

O cifră sintetică : în primele șapte 
luni ale anului curent, planul pro
ducției globale industriale a fost în
deplinit în proporție de 101.3 la 
sută. Față de perioada corespunză
toare a anului trecut, producția glo
bală a crescut cu 17,8 miliarde lei. 
In primele 7 luni ale acestui al 26-lea 
an de la eliberare s-au obținut peste 
prevederi 370,7 milioane kWh energie 
electrică, aproape 36 000 tone oțel, 
166 000 tone cărbune, 1334 tone fibre 
melană, 2138 tone polietilenă, mijloace 
de automatizare în valoare de circa

Embleme noi pe frontispiciul 
construcției socialiste

Imaginea elocventă 
impetuoase a industriei 
ciclist' am întilnit-o 
în marea coloană care 
țara/ de la un 
Care’ alegorice, panouri, machete 
ilustrează pregnant apariții inedite 
pe harta economică a patriei. Iată 
citeva instantanee surprinse in uriașa 
coloană.

a dezvoltării 
noastre so- 
multiplicată 
a străbătut 

capăt la altul, 
panouri,

A devenit o tradiție a ultimilor ani 
ca demonstrația oamenilor muncii din 
județul Mehedinți să fie deschisă de 
constructorii și' montorii de pe șan
tierul marelui Sistem hidro-energe- 
tic și de navigație — Porțile de 
Fier. Iată însă că in această zi prin
tre ei se află, pentru prima oară, un 
nou detașament de muncitori : ener- 
geticienii, cei ce veghează la func
ționarea primului hidroagregat de 
178 MW, dat in exploatare în cinstea 
marii sărbători. Sincronizat, parcă, 
la turația primei turbine, colectivul 
de aici și-a sporit eforturile și rapor
tează acum în fața tribunei un nou 
eveniment : chiar în această zi, în 
rețeaua energetică a patriei este 
propulsat cel de-al 10-lea milion 
kWh. Care sînt perspectivele acestui 
imens flux energetic ? „Pînă la sfîr- 
șitul anului — ne răspunde ing. Ni- 
colae Decuseară, directorul șantie
rului energo-montaj, vom furniza 
peste 135 milioane kWh, vom grăbi 
lucrările de montaj pentru punerea 
în funcțiune înainte de termen a 
hidroagregatelor 2 și 3".

Carul alegoric al petrochimiștilor 
din Argeș relevă un succes deosebit 
obținut în ajunul zilei de 23 August: 
prin intrarea în funcțiune a ultime
lor două instalații s-a încheiat pri
ma etapă de construcție a gigantu
lui petrochimic din localitate și a 
"nceput etapa a doua de dezvoltare. 
Crcc prin fața tribunelor, pentru pri
ma oară, elegantele limuzine „Dacia 
1 300“. Pină în prezent, constructorii 
piteșteni au livrat comerțului 26 000 
autoturisme, ajungind astăzi să rea
lizeze, conform proiectului, un auto
turism la fiecare 7 minute.

Vechea cetate domnească Tîrgo- 
viște cunoaște in ultimii ani o nouă 
tinerețe, rod al politicii partidului 
și statului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor județelor, de valorificare 
rațională, superioară, a resurselor 
materiale și umane ale întregii țări. 
Printre demonstranți, constructorii 
celei mai tinere „cetăți de foc" 
a patriei — Uzina de oțeluri aliate 
— care, împreună cu alte obiective 
industriale aflate în construcție, în 
viitorul cincinal, va multiplica cu 
trei puterea economică actuală a 
orașului.

în vasta piață a Unirii din 
Iași, alături de metalurgiști, de 
ceferiști și textilistef alături de oa
meni de știință și cultură, cadre 
didactice, studenți și elevi, sînt pre- 
zenți în coloane chimiștil tinerei 
uzine de fibre sintetice care în acest
an a atins cu nouă luni înainte de 
termen parametrii proiectați, „A- 
ceastă măreață zi de august ne gă
sește în pragul unei mari premiere 
industriale, ne declară Ion Staicu, 
directorul general al uzinei. Este 
vorba de punerea în funcțiune a 
celei de-a doua etape a întreprinde
rii noastre : fabrica de fire polieste-
rice textile și tehnice".

Orașul „aurului negru", Ploiești, 
reședința tradițională a industriei 
petroliere, se înscrie în marea co
loană a țării nu numai cu imaginea 
binecunoscută a sondelor și turlelor 
combinatelor petrochimice, ci și cu 
realizări de prestigiu în domeniul 
gindirii tehnice, cu noi embleme de 
calitate pe utilaje și instalații pro
duse în ultimul timp. Chiar în pragul 
acestei sărbători a fost omologată 
o nouă creație a muncitorilor și spe

40 milioane lei, 5 locomotive Diesel 
electrice și 5 Diesel hidraulice, 
707 500 mp furnir, aproape 400 000 mp 
țesături tip lină, alte și alte produse.

Repetăm, toate aceste cantități — 
peste plan. Dovadă certă a dorinței 
vii a colectivelor din fiecare între
prindere și ramură industrială de a 
întîmpina ziua de 23 August cu suc
cese cu totul deosebite în muncă. 
Mărturie a acestei dorinți, a acestei 
hoțărîri unanime stă faptul că circa 
71 la sută din sporul de producție 
globală realizat față de perioada co
respunzătoare a anului trecut s-a ob
ținut pe seama creșterii productivită
ții muncii. Adică prin efortul de 
autodepășire, prin organizarea mai 
bună a muncii, prin folosirea superi
oară a tuturor mijloacelor de pro
ducție.

cialiștilor de la uzina „1 Mai“ : al 
15-lea tip de instalație de foraj, 
F.320-3 D.H., cu performanțe tehnico- 
funcționale superioare. Ea va consti
tui in curind unul din punctele de 
atracție pentru vizitatorii Tirgului 
internațional București — 1970.

Am desprins din marea coloană 
doar citeva din noile embieme apă
rute in acest an care a trecut de la 
Congresul ai X-lea al partidului. 
Corespondenții noștri aflați în coloa
nele demonstranților din toate jude
țele țării adaugă la această panora
mă a înnoirilor zeci și zeci de imagini 
inedite :

• „Construim cu pasiune și 
entuziasm cel mai important o- 
biectiv industrial din tinărul 
nostru județ" — declară Ioan O- 
priș, maistru pe șantierul Uzinei 
de armături metalice din Zalău.

• Demonstrația de la Alba 
Iulia inaugurează noua plat
formă industrială a orașului. De
filează aici tinărul colectiv de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
al fabricii de porțelan — menaj, 
care va dubla producția actuală 
de porțelan a țării.

• Orașul „metalului alb" — Sla
tina — înregistrează, de aseme
nea, o imagine inedită : coloana 
constructorilor aduce în fața tri
bunelor freamătul noilor șantie
re din localitate : fabrica de ca
bluri electrice de forță din alu
miniu și fabrica de produse car- 
bonoasc.

• Și in acest an constructorii 
de mașini din Brașov prezintă 
noi premiere industriale : tracto
rul S 1500, destinat lucrărilor 
grele pe șantierele de construc
ții. și autocamionul 14 BA — cu o 
capacitate portantă utilă de peste 
13 tone.

Embleme noi. Ele ilustrează o rea
litate dinamică, forța și ritmul înnoi
tor al economiei socialiste aflate în 

. plin proces de perfecționare și di
versificare, în ascensiune continuă 
pe treptele calității. Sugestivă în a- 
cest sens ni se pare a fi noua em
blemă pe care și-o reclamă județul 
Neamț, unde coloanele de demon
stranți din municipiul Piatra Neamț 
parcurg un bulevard cu nume eloc
vent : bulevardul Chimiei. „Odini
oară. pe stema vechiului județ era 
zugrăvită o căprioară pe fundalul u- 
nei păduri — singurele bosătii ale a- 
cestor meleaguri, își amintește Ion 
Angelescu. secretar al comitetului 
județean de partid. Blazonul actual 
al județului ar trebui să cuprindă și 
fulgerul electric al Bistriței, și turlele 
argintii ale petrochimiei, și snopul de 
fire sintetice de la Săvinești, și multe 
ale însemne ale industrializării. Nu
mai în acest an. emblema s-a îmbo
gățit cu noi obiective, printre care 
cea de-a treia instalație a melanei de 
la Săvinești și laminorul de țevi de 
6 țoii de la Roman- Este acesta re
zultatul politicii înțelepte, clarvăză
toare. desfășurată cu consecventă de 
partidul nostru, politică menită să 
ducă la dezvoltarea armonioasă, echi
librată, a tuturor județelor țării.

Străbătînd țara, marea coloană ne 
sugerează, în mișcarea ei amplă, com
parația cu un uriaș fluviu care își a- 
dună izvoarele din zone din ce în ce 
mai întinse, care se împrospătează și 
se îmbogățește necontenit cu noi e- 
nergii. Sînt noile detașamente de 
muncitori care, de Ia an la an, întăresc 
forța clasei noastre muncitoare, sint 
zeci și zeci de mii de oameni atrași 
de opera de industrializare a patriei, 
tot atîtea destine pe traiectoria înnoi
toare a civilizației socialiste.

Pe toate chipurile din coloane 
— mindrie și optimism

Mîndria de a spune „Pre
zent 1“ atunci cînd Întregul popor 
raportează succesele sale de pe 
frontul muncii — iată ce a ca
racterizat pe membrii numeroase
lor detașamente muncitorești ale 
Capitalei patriei. In scurgerea ne
contenită a coloanelor, printre 
drapele, chemări și flori, răsăreau, 
purtate cu mindrie, panourile și grafi
cele prin graiul cărora bucureștenii 
își etalau, cu îndreptățită mîndrie. 
realizările.

Iată doar citeva dintre ele, alese la 
întîmplare din fluviul coloanei.

In fruntea coloanei sectorului 3 
care deschide demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală, se află un car 
alegoric : citeva produse mai semni
ficative ale industriei din acest 
sector: o machetă a locomotivei 
Diesel hidraulice de 1 250 CP, 
macheta unui strung carusel, o 
pompă, alte piese și mașini. Un 
panou pe care scrie : „Raportăm par
tidului realizarea angajamentului a- 
nual : 160 milioane lei la producția 
marfă vindută și încasată, 51 mili
oane lei produse suplimentare la ex
port, 51 milioane lei beneficii peste 
plan".

în dreptul tribunei se află acum 
colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai uzinei „Automatica". 
Deasupra grupului compact al de
monstranților se înalță un uriaș gra
fic raportînd succese de prestigiu. Nu 
există astăzi nici o termocentrală, hi
drocentrală sau mare obiectiv indus
trial care să nu apeleze la produsele 
acestei uzine relativ tînără. In 1970 
poți întîlni marca „Automatica" în 
peste 30 de țări, dintre care U.R.S.S., 
Iran, Polonia. S.U.A., Anglia, Ceho
slovacia, R.F.O., Norvegia, Olanda, 
R.A.U. sînt doar cîteva.

Se apropie de tribună coloana oa
menilor muncii din sectorul 1 al Ca
pitalei. La această a 26-a aniversare 
și colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din unitățile economice 
de pe raza sectorului se prezintă cu 
un succes de prestigiu : realizarea cu 
mai bine de 5 luni mai devreme a 
indicatorului producției globale pre
văzut; inacest cincinal. Trec prin fața 
tribunei oamenii muncii de la Direc
ția de Telecomunicații a municipiului 
București, care se prezintă cu două 
frumoase realizări : introducerea au
tomatului interurban prin conectarea 
directă a orașului București la noi 
orașe, precum și terminarea semi
automatului internațional. își face a- 
poi apariția coloana proiectanților, a 
oamenilor de la planșetă, care prin 
munca lor neobosită și-au pus sem
nătura pe actul de naștere a nume
roase obiective economice ale țării.

...Ceasuri de-a rîndul, muncitorii, 
tehnicienii, inginerii, funcționarii, oa
menii muncii din Capitală au trecut

Mesaje ale rodniciei 
ogoarelor

Printre numeroasele care alegorice 
și panouri care trec acum prin Piața 
Aviatorilor deslușim macheta noului 
tip de combină „Gloria", realizată la 
„Semănătoarea", uzină care a- 
duce o contribuție importantă la me
canizarea și modernizarea agricul
turii socialiste. Spre ogoarele țării se 
îndreaptă, an de an, noi loturi de 
tractoare, combine, semănători și 
alte mașini agricole, care ușurează 
munca oamenilor, sporesc rodnicia 
pămîntului.

Acum, în această zi de August 23, 
în marile coloane ale demonstranți
lor au trecut prin fața tribunelor 
zeci și zeci de mii de țărani coope
ratori, mecanizatori, lucrători ai fer
melor de stat. Purtînd cu ei portre
tele conducătorilor partidului și sta
tului, lozinci și saluturi adresate 
Comitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceăușescu, re
prezentanții satelor patriei și-au ex
primat hotărîrea de a da viață în
tocmai amplului program de dezvol
tare a agriculturii în următorii ani.

Veniți din cele două bărăgane — 
Bărăganul de totdeauna și „Bără
ganul dintre ape", cum 1 se mai 
spune Insulei Mari — lucrătorii o- 
goarelor din județul Brăila și-au 
împodobit carele alegorice cu roa
dele pămîntului pe care-1 muncesc : 
snopi de griu, porumb înalt, viguros, 
legume și fructe, coșuri și buchete 
de flori.

— Realizarea cea mai Importantă 
cu care ne prezentăm la marea săr

prin fața tribunelor, aducind la marea 
sărbătoare prinosul muncii lor entu
ziaste. Cu ochii îndreptați spre tri
buna centrală, ei au manifestat pen
tru partid, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al par
tidului, prezentind, concret, roadele 
strădaniei lor de fiecare zi, expresie a 
atașamentului, a devotamentului lor 
pentru cauza nobilă a Partidului Co
munist Român, a hotărîrii lor nea
bătute de a îndeplini cu aceeași ardoa
re marile sarcini trasate de partid.

Această imagine de nestăvilită re
vărsare a entuziasmului popular, in 
care bucureștenii raportează partidu
lui, remarcabilele realizări obținute în 
îndeplinirea prevederilor actualului 
plan cincinal și a angajamentelor, 
trebuie amplificată la scara întregii 
țări.

Iată-i pe muncitorii, tehnicienii și 
inginerii industriei județului Iași 
trecînd prin fața tribunelor cu care 
alegorice, machete, panouri și pan
carte. prin care vestesc îndeplinirea 
înainte de termen a planului cinci
nal la producția globală industrială, 
în telegrama adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, ei s-au angajat să 
dea, pînă la sfîrșitul anului, impor
tante cantități de produse peste pre
vederile planului. Aceleași făgăduințe 
le-au făcut, în telegramele lor, comi
tetele județene de partid din Cluj, 
Botoșani, Satu-Mare, Harghita, Co- 
vasna, județe care au încheiat, în 
cinstea marii sărbători, un bilanț 
rodnic în îndeplinirea și depășirea 
planului cincinal. Acestora li se adau
gă zeci și sute de colective de oa
meni ai muncii din toate județele 
țării care și-au îndeplinit planul cin
cinal sau planul pe 8 luni și anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă. între acestea se află con
structorii. combinatului siderurgic de 
la Galați, care au asigurat intrarea in 
funcțiune, cu 152 de zile m'ai devre
me, a primelor capacități de produc
ție la turnatoria de lingotiere și cu 
189 zile mai devreme a cuptoarelor 
adinei 23—24 de la laminorul sle- 
bing, ca și siderurgiștii din Hune
doara, unde intreagș producție de 
oțel a anului 1938 se realizează azi 
In mai puțin de 100 minute, iar cea 
de fontă în 8 zile. în cealaltă cetate 
de foc a țării, siderurgiștii de la Re
șița vin la marea sărbătoare cu an
gajamentul anual îndeplinit.

Faptul că planurile sînt îndepli
nite cu suoccs atestă o dată mai mult 
realismul și fundamentarea lor știin
țifică, ilustrează forța și dinamismul 
economiei noastre naționale, hărnicia 
și hotărîrea întregului nostru popor 
de a-și făuri, în cit mai scurt timp, 
o țară pe potriva voinței sale, cu o 
pondere din ce în ce m’ai însemnată 
în circuitul mondial de valori mate
riale și spirituale.

bătoare — ne spune lng. Nicolae 
Popes a, șeful fermei Pațiu din 
Insula Mare a Brăilei — nu e tre
cută pe nici un grafic, pe nici un 
panou. Ea e înscrisă in inimile noas
tre. In privirile noastre. Am scris-o 
în acele zile și nopți de neodihnă, 
cînd am salvat Insula. Am salvat re
coltele, munca noastră, rosturile 
noastre. Ferma pe care o conduc a 
obținut o producție medie de 4 600 
kg griu la hectar, dar colegul meu de 
la ferma Blasova m-a întrecut cu 
100 de kilograme. întrecere din care 
câștigă țara, noi toți.

La rîndul lor, țăranii cooperatori 
din județul Olt raportează că 
în cinstea zilei de 23 August au ter
minat pregătirile pentru însămînța- 
rea celor 44 000 ha. cu grîu de toamnă 
după culturi premergătoare timpurii. 
Terenurile au fost arate și discuite 
și s-a asigurat sămînța necesară, să- 
mînță bună, de înaltă productivitate.

Coloana lucrătorilor de pe ogoa
rele județului Constanța a reu
nit aproape 20 000 de oameni, care 
au adus la demonstrație adevărate 
expoziții de produse agricole.

— Cu toate că timpul ne-a fost 
potrivnic, am reușit să scoatem peste 
3 700 kg grîu la hectar — ne spune 
Anton Tincu, președintele C.A.P. din 
Palazu Mare.

— Cum explicați acest succes ?
— Prin citeva cuvinte care expri-

(Continuare în pag. a lV-a)

Entuziastă optimistă plină de însuflețire, populația Bucureștiului adresează conducătorilor de partid și de stat aflați in tribune, tovarășului Nicolae Ceăușescu, urări de sănătate și fericire, cuvinte de înaltă dragoste și prețuire, exprimînd totodată hotărîrea între
gului nostru popor de a transpune în viață mărețul program de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat ți condus de partid Fotografii de M. Andreesca
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Cu machete, care alegorice și coșuri vîrfuite ilustrînd hărnicia lor și rodnicia pâmîntului, trec prin fata tri; 
bunelor coloanele celor 5 000 de țărani cooperatori din Tanacu, Corni, Tîrzii și alte 30 de sate ale județului 

Vaslui

lui nostru pe treptele desăvîrșirii 
profesionale, ale însușirii științei și 
culturii. Evoluția oamenilor, transfor
mările petrecute în destinul lor și al 
țării ne determină să afirmăm că 
demonstrația din această zi de august 
se desfășoară sub un orizont mai 
larg și mai cuprinzător decît orieînd.

Toate acestea sînt destinate afirmă
rii multilaterale a personalității u- 
mane, a fiecărui cetățean al patriei, 
indiferent de profesia și locul de 
muncă — afirmare posibilă datorită 
perfecționărilor multiple aduse vie
ții noastre sociale, cu deosebire în a- 
nii care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului.

Despre aceste perfecționări surve
nite în viața societății ne-au vorbit 
pensionarul Gheorghe Belu. Erou al 
Muncii Socialiste, tînăra Constanța 
Nancu. inginer principal la laborato
rul C.F.R. Buzău, Ion Negomîreanu, 
mai<v«-u la în’renrinderea forestieră 
din Tg. Jiu. Ion Olteanu, de la Fa
brica de mobilă din Arad, Alexandru 
Georgescu, reprezentantul muncitori
lor în comitetul de direcție al Fabri
cii ..^artizanul" din Bacău, si lăcătu
șul Gheorche Alăm-m de la Fabr’ca 
„Flamura Rosle“-Sibiu. Acesta din 
urmă ne spunea :

— Vorbind despre perfecționarea re
lațiilor sociale, despre afirmarea per
sonalității, vorbesc cu alte cuvinte 
despre împlinirea mea ca meseriaș și 
cetățean, despre locul meu sub 
soare. Simt că fac parte, dintr-o 
clasă stăpînă pe mijloacele de pro
ducție, pe rodul muncii sale, răspun
zătoare de destinele ei și de ale în
tregii națiuni. Exemple ? In fabrică 
la noi sînt 870 de inovatori și printre 
ei mă număr și eu- De curînd am 
făcut o inovație care a sporit produc
tivitatea intr-un punct de lucru de 
5 ori. Specialiștii din București au 
găsit inovația mea — invenție, repre- 
zentînd o noutate tehnică în dome
niul respectiv și îmi fac formele de 
brevetare. Oare asta este doar o per
fecționare de ordin tehnic ? Cred că e 
mai mult : este rodul unei perfecțio
nări sociale, pentru că fiecare cuce
rire de acest fel ne lărgește orizontul, 
se răsfrînge în modul de a gîndi, de 
a trăi, de, a te împlini ca om în ade
văratul înțeles al cuvîntului.

...Firește, interlocutorul nostru avea 
dreptate. Cuvintele lui sintetizau un 
adevăr cu largă aplicabilitate socială, 
o realitate de preț a vieții noastre 
noi.

Sub semnul
internaționalismului socialist

(Urmare din pa?, a III-a)

mă tot atîtea realități. Sint cuvinte 
desprinse din documentele Congre
sului al X-lea și ale Plenarei din 
martie a partidului. Sînt cuvinte 
care ne-au devenit familiare, care 
ne rostuiesc munca, preocupările : 
mecanizare, chimizare. muncă la 

| tîBOța și de calitate,. disciplină, efort 
colectiv, cointeresare.

In coloana țăranilor cooperatori 
dfif1 județul Timiș îl întîlnim pe li
nul din ceî mai vechi președinți de 
cooperativă agricolă de producție din 
țara noastră — Sabin Bec, de la 
Biled.

— Prin efortul comun al tuturor 
cooperatorilor — români, germani, 
maghiari și de alte naționalități, 
ne spune el. vom reuși să livrăm 
și în acest an, cu toate că n-am avut 
timp prielnic, cantități mari pentru 
fondul central al statului.

Totodată, sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a ne respecta angaja
mentul pe care l-am luat în fata se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care ne-a 
făcut marea cinste de a vizita recent

cooperativa noastră. Angajament de 
a contribui și noi la continua înflo
rire a agriculturii, la aprovizionarea 
din abundență a populației cu pro
duse agroalimentare.

Aceeași hotărîre de a spori produc
ția agricolă și, pe acest temei, 
veniturile fiecăruia, am întîlnit-o in 
numeroase alte județe ale țării : la 
Bihor și Vîlcea, la Teleorman și Ma
ramureș, Vrancea, Tulcea etc.

în această zi de august, august al 
roadelor, unui pămint. darnic cu< cei 
harnici țărănimea cooperatistă, toți 
lucrătorii din agricultură și-au mani
festat cu putere sentimentul de 
participare intensă la vasta operă de 
construcție economică a țării, de de- 
săvîrșire a societății socialiste. Una 
cu patria și cu poporul, cu toți oa
menii muncii, țărănimea își exprimă 
hotărirea de a-și perfecționa activi
tatea, de a folosi cu și mai multă efi
ciență pe ogoare marile forțe tehni- 
co-materiale pe care partidul și statul 
le pun la dispoziția agriculturii, ast
fel incit producția de cereale, de car
ne și lapte să marcheze în următorii 
ani o creștere substanțială, contri
buind la bunăstarea poporului, la 
progresul general al patriei socialiste.

Cărturarii I

din sufletul poporului
Era firesc ca în coloanele demon

stranților să fie prezenți oameni de 
știință și cultură, cei ce în institute 
de învățămint, în școli și facultăți, 
în laboratoare de cercetări, în fața 
hîrtiei de scris, a șevaletului își aduc 
o nobilă contribuție la dezvoltarea 
culturii și științei românești. Realitate 
de relief a patriei, știința și cultura 
au devenit azi bunuri ale întregului 
popor, slujesc din plin cauza progre
sului social, formarea și dezvoltarea 
omului nou al societății socialiste.

Universitas Studiorum Bucurestl- 
ensis. Această inscripție, gravată pe o 
uriașă medalie de bronz, anunță «co
loana studenților și cadrelor didac
tice din institutele de învățămînt su
perior ale Capitalei.

— Trăiesc aceste momente cu senti
mentul unei puternice Și justificate 
mîndrii patriotice — ne declară conf. 
ing. Alexandru Nancu, de la Institu
tul politehnic din București. Nu pu
tem să nu încercăm un asemenea 
sentiment cînd constatăm că oameni 
din cele mai îndepărtate continente 
iau țara noastră drept punct de refe
rință în eforturile generale închinate 
marilor idealuri de pace, independentă 
și suveranitate națională, orovres so
cial, cooperare internațională ; și 
cînd știm că noi, universitarii, sîn
tem printre cei dintîi beneficiari al 
prestigiului cu care România socia
listă participă mereu mai intens și 
mai remarcabil la marile circuite de 
valori materiale și spirituale ale 
contemporaneității.

în coloanele demonstranților, prin
tre grafice și pancarte, am descope
rit cifre cu valoare de portret pentru 
școala noastră de azi. In viitorul 
plan cincinal, fondul de investiții 
pentru ramura învățămîntului va fi 
cu aproape 50 la sută mai mare de- 
cît realizările obținute între 1966— 
1970.

Sînt perspective demne de anii pe 
care-1 trăim, garanții că civilizația si 
elevarea spirituală vor deveni, din 
ce în ce mai mult, realități marcante 
ale peisaiului uman al țăr>'.

In acest efort nobil, știința va 
ocupa, desigur, un loc distinct. Ea 
va cunoaște o nouă si puternică în
florire în lumina prevederilor Con
gresului al X-lea al partidului, care 
vor determina schimbări de o impor
tanță deosebită în activitatea de cer
cetare. Aceste schimbări sînt menite 
să creeze un cadru optim legării și 
mai strînse a cercetării de nevoile e- 
conomiei naționale, orientînd-o cu 
precădere spre domeniile care au un 
rol hotăritor în dezvoltarea acesteia. 
O asemenea necesară și justificată o- 
rientare a științei era atestată și de 
panourile cu care au venit la mani
festație oamenii de știință, specialiș
tii din sectoarele de cercetare.

„Ini domeniul științelor agricole —

ne spune acad. Gr. Obrejanu, vice
președinte al Academiei de Științe A- 
gricole — ca urmare a directi
velor Congresului al X-lea, s-au 
stabilit unitățile agricole cu ferme- 
pilot, în care vor fi verificate, și 
recepționate rezultatele obținute de 
către institutele de cercetări, stațiu
nile centrale și experimentale. Pe 
aceeași linie se înscrie și crearea re
centă a unor institute de cercetări în 
sectorul zootehnic — Institutul de 
cercetări pentru- taurine, Institutul 
de cercetări pentru nutriția anima
lelor, Stațiunea centrală de cercetări 
pentru ovine. Stațiunea centrală de

ceroetări pentru porcine, Stațiunea 
centrală de cercetări pentru comba
terea eroziunii-Perieni, Stațiunea 
centrală de cercetări pentru emul
sionarea nisipurilor-Bechet și Sta
țiunea centrală de cercetări pen
tru cultura pajiștilor-Măgurele. 
Ca urmare a măsurilor luate, deși 
s-a scurs numai un an de la Congres, 
putem , raporta de pe acum. o. serie, de 
realizări importante".

Urmind indicațiile Congresului al 
X-lea. și fizicienii din. București au 
întîmpinat aniversarea cu succese 
importante. In ajunul marii sărbă
tori, prof. univ. Florian Ciorăscu, 
membru corespondent al Academiei, 
directorul Institutului de fizică — 
București, ne-a declarat :

— Anul acesta, institutul nostru 
se va muta în noul său local, a cărui 
realizare reflectă încă o dată grija 
deosebită pe care conducerea de par
tid și de stat o arată cercetărilor de 
fizică. Noul local, conceput in mod 
special pentru lucrările noastre, ne 
va oferi posibilitatea organizării unor 
mici sectoare productive 
perimentărea în condiții 
triale a unor materiale, 
și aparate, permițîndu-se 
valorificare în practică, 
nevoilor economiei naționale, a lu
crărilor noastre. Vom putea astfel 
răspunde și mai bine indicațiilor și 
măsurilor adoptafe de Congres în 
legătură cu creșterea contribuției 
cercetătorilor la dezvoltarea indus
triei, la asigurarea și întărirea legă
turii organice a științei cu producția.

In felul acesta, oamenii de știință 
își aduc contribuția la realizarea unor 
importante economii, 
„argumente științifice" 
îmbunătățire a calității 
de scădere a procentului rebuturilor, 
dirijarea operativă a proceselor teh
nologice etc.

Alături de universitari, de oame
nii de știință și oamenii de artă, 
scriitori, toți cei care lucrează pe tă- 
rimul creației literare și artistice au 
venit în întîmpinarea sărbătorii din 
august cu noi împliniri creatoare, ex
presii ale atașamentului lor la cauza 
construirii socialismului, a hotărîrii 
de a-și închina talentul, munca e- 
fortul creator al poporului român.

Manifestîndu-și plenar sentimen
tele patriotice de care este animat, 
poporul nostru a dat glas, totodată 
profundelor sale sentimente interna
ționaliste, hotăririi de a contribui la 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a solidarității tuturor 
forțelor democratice, progresiste și 
antiimperialiste. Ca un adevărat sim
bol, în Piața Aviatorilor, dominînd 
locul demonstrației, era așezat un 
mare portret al dascălilor proletaria
tului, Marx, Engels și Lenin. De
desubt, un salut : „Trăiască unita
tea țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, a tuturor forțelor antiimperia
liste !“.

în coloanele demonstrației, pe în
treg cuprinsul țării, pe mari pan
carte, oamenii muncii purtau cuvinte 
de salut adresate oamenilor muncii 
din toate țările socialiste, în care își 
exprimau bucuria pentru succesele 
pe care ei le obțin în construirea 
noii orînduiri, în crearea unei vieți 
prospere în patria lor. Ei își mani
festau deplina solidaritate cu lupta 
partidelor comuniste și muncitorești 
din lumea întreagă, cu întregul'front 
antiimperialist. Oamenii muncii din 
România și-au reafirmat sprijinul

pentru lupta dreaptă a eroicului po
por vietnamez, simpatia față de 
lupta de eliberare a popoarelor din
por vietnamez, simpatia față
colonii.

în coloanele marii sărbători, 
menii muncii și-au manifestat 
vigoare convingerea că tot ce înfăp
tuim în construcția socialistă din 
patria noastră servește intereselor 
supreme ale poporului român și, în 
același timp, cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume. Prin suc
cesele obținute în construcția noii 
orînduiri, cit și prin activitatea sa in
ternațională, România își aduce con
tribuția la întărirea sistemului mon
dial socialist, a frontului forțelor an
tiimperialiste, Ia creșterea influenței 
Ideilor socialismului în lume.

între componentele marii bucurii 
colective care a marcat ziua de 23 
August, una dintre cele mai de seamă 
a fost și mîndria tuturor fiilor patriei 
de a se ști cetățenii unei țări care se 
bucură de un mare prestigiu inter
național, al unei țări care prin mun
ca și lupta sa și-a cucerit stimă- șii 
admirație'în întreaga lume. Zîua de' 
23 August a fost și prilejul de ma
nifestare a profundelor sentimente- 
internaționaliste ale poporului ro
mân.

încrezători in cuvintul
partidului

oa- 
cu

pentru ex- 
semiindus- 
dispozitive 

o mai bună 
la nivelul

sprijină cu 
eforturile de 

produselor,

Marea demonstrație 
muncii din Capitală și 
orașe ale țării a fost 
aoest an de imagini 
deosebite, ale solidarității și coeziunii, 
ale unității de nezdruncinat dintre 
partid și popor. Marile izbînzi obți
nute în edificarea socială, economică 
a patriei, pe care oamenii muncii din 
toate colțurile țării le-au adus ca 
semn de cinstire la marea sărbătoare, 
cuprind în ele o âdîncă semnificație 
— aceea a forței nelimitate pe care a 
eonferit-o națiunii noastre unitatea 
moral-politică a poporului, unitatea 
sa de granit în jurul partidului co
munist. Marile demonstrații ale aces-

a oamenilor 
din celelalte 

străbătută în 
emoționante,

tui 23 August au ilustrat creșterea ca
pacității organizatorice, constructive, 
a clasei muncitoare, coeziunea strînsă, 
organică, a tuturor detașamentelor ei, 
întărirea alianței tradiționale cu har
nica țărănime muncitoare, cu intelec
tualitatea patriei, născută din mijlo
cul poporului, năzuind să slujească 
idealurile, aspirațiile de progres și 
prosperitate ale acestuia. întreaga 
populație a țării, indiferent de națio
nalitate, dedicîndu-și voința de con
strucție slujirii și înfloririi patriei, a 
demonstrat cu puterea de necontes
tat a faptelor ce forță motrice crea
toare reprezintă unitatea poporului, 
marile resurse, energiile nelimitate pe

Pe drumul progresului
și civilizației

Oricine a urmărit în acești 26 de 
ani marile demonstrații ale oameni
lor muncii a putut remarca, de la 
an la an, că ziua eliberării patriei 
aduce nu numai noi realizări în bi
lanțul din ce în ce mai plin, mai 
bogat al economiei, ci și semnifica
tive transformări în însuși modul de 
organizare și desfășurare a marilor 
manifestări populare. La acest 23 
August al anului ’70, milioanele de 
demonstranți au folosit prilejul săr
bătorescului eveniment pentru a-și 
exprima, în cuvinte calde, emoțio
nante, prinosul de recunoștință con
ducerii partidului și statului pentru 
grija și preocuparea constantă de a 
ridica necontenit nivelul de trai ma
terial și spiritual al poporului. O 
dovadă grăitoare o constituie apli
carea și generalizarea noului sistem 
îmbunătățit, de salarii.

Pe un impunător car alegoric din 
coloanele manifestanților citim : 
„Prin aplicarea noului sistem de sa
larizare, populația județului Su
ceava beneficiază anual de un ve
nit suplimentar de peste 110 milioane 
lei".

Un grafic sugestiv purtat de cra- 
ioveni indică o cifră revelatoare : în 
anii actualului 
diu pe județul 
la sută.

— Față de 
prezent cu 450

— Prin modul înțelept în care ne 
conduce pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste, prin răspunderea 
pentru destinele țării și grija pentru 
om, Partidul Comunist Român și-a 
cîștigat dragostea și recunoștința tutu
ror oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate. Cuvintele aparțin mun
citorului Alexandru Szabo de la Com
binatul de piele si încălțăminte „Clu- 
jana", care a adăugat : „M-am bucu
rat, ca fiecare, că salariul meu a 
crescut în acest an cu cîteva sute de 
lei, dar tot atît de mult mă bucură 
și faptul că văd în jur cum statul 
construiește atîtea unități industriale, 
școli, spitale, complexe alimentare — 
toate pentru noi, pentru toți fiii 
patriei noastre comune — România 
socialistă. Uitați-vă la cifra aceea : 
în acest an. pentru sănătate, învă- 
țătnint și cultură se cheltuiesc numai 
în iudetul nostru 500 mi1ioan° d“ ’ei"

Asemenea cifre care ilustrează 
cheltuUi’e social-culturale din buge
tul statului se întîlnesc oe grafice 
panouri si machete purtat» 
menii muncii din . întreaga 
Vaslui : 5” mU’nane le!
pentru construcția de locuințe ; 
Iași : peste 600 milioane lei în ul
timii 2 ani pentru dezvoltarea învă- 
țămîntulu’. culturii și artei : ju
dețul Huneanara : 400 milioane
lei investiți în ultimul an ’ în dife
rite acțiuni social-culturale.

Sînt doar cîteva cifre care ilus
trează atenția acordată consecvent 
de statul socialist ridicării nivelului 
de trai al 
condițiilor 
înflorire a 
și mii de
Ioană oglindesc prin 
viață ascensiunea generală a poporu-

de oa- 
țară. 

numai

cincinal, salariul me- 
Dolj a sporit cu 27,7

anul trecut, cîștig în 
______ ... lei mai mult pe lună 
— ne spune operatorul chimist Dinu 
Stelian, de la Combinatul chimic 
Craiova. Cînd mi s-a calculat noul 
salariu am înțeles o dată mai mult 
că între vorbă și faptă partidul nos
tru pune o fermă trăsătură de unire, 
că munca, rezultatele ei, constituie 
supremul criteriu de apreciere a 
omului.

ponorului. îmbunătățirii 
materiale si spirituale de 
personalității umane. Mii 
oameni din imensa co- 

propria lor

oameni
în fața

ai muncii ro- 
tribunelor din

înfrățiți in munco, înfrățiți în efortul reconstrucției, 
mâni, maghiari și de alte naționalități demonstrează 

municipiul Tg. Mureș

care le generează încrederea oame
nilor în politica miarxist-leninistă, 
profund patriotică a partidului.

In primăvara acestui an, poporul 
a avut de înfruntat o grea încer
care, de trecut o dramatică bătălie cu 
stihiile naturii. Acest examen al vo
ințelor, al bărbăției și eroismului, al 
lucidității și capacității de rezistență 
a fost, in același timp și un decisiv 
examen al unității poporului, o stră
lucită demonstrație a trăiniciei acestei 
unități. Ca un singur om poporul s-a 
ridicat în fața primejdiei, ca un sin
gur om poporul a răspuns chemării 
partidului de a reface în cel mai 
scurt timp întreprinderile afectate 
deinundație, de a reconstrui car
tiere > și serth," 4dP a recupera pagu
bele produse de revărsarea bezmetică 
a apelor. ...........

Pe panourile purtate în coloanele 
demonstranților erau prezentate la
pidar, cu exactitate, echivalen
țele cifrice ale efortului depus pen
tru reconstrucție, materializările a- 
cestui efort.

Demonstrația oamenilor muncii din 
municipiul și județul Satu-Mare s-a 
desfășurat în acest an sub semnul 
unei emoționante imagini simbolice : 
o mînă omenească stăvilind năvala 
apelor dezlănțuite alături de o deli
cată floare albă — sugestiv semn al 
renașterii, al revitalizării plaiurilor 
sătmărene, crunt lovite de furia pu
hoaielor. Imaginea aceasta am vă
zut-o multiplicată în sute și sute de 
insigne aureolate de cuvintele „Me
rite în lupta împotriva inundațiilor 
și în reconstrucție", insigne purtate 
de oameni ai muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități, de 
membri ai gărzilor patriotice, mili
tari, tineri, activiști de partid și de 
stat, de toți cei ce au participat, la 
chemarea energică a partidului, la 
epopeica bătălie cu apele, la uriașul 
efort de recuperare a gravelor pier
deri produse de inundații.

In aceste condiții, hărnicia și ab-

cuvînt hotărî'negația șî-au 
tor- Și astfel, ___ ___________
patriei sătmărenii au putut raporta 
Comitetului Central al partidului în
deplinirea planului cincinal pe județ 
cu cinci luni inainte de termen și re
cuperarea a 100 milioane lei din to
talul de 124 milioane pierderi cauzate 
industriei de calamitățile naturale. 
Victorii însemnate în îndeplinirea o- 
biectivelor economice au adus la ani
versarea acestui august și oamenii 
muncii din alte județe lovite de cala
mități. din Brăila. Galați. Vrancea 
etc.

Ca în toate orașele țării, marea 
sărbătoare a fost deschisă și la 
Tirgu Mureș de parada militară. 
Prilej de evocare a contribuției 
esențiale aduse de ostașii noștri în 
lupta cu stihiile naturii, din această 
primăvară, iar apoi în munca ti
tanică pentru înlăturarea pagubelor, 
pentru reconstrucție.

In rîndurile coloanei de oameni al 
muncii l-am întî-lnit pe Alexandru 
Kurla de la Fabrica de mobilă „23 
August", unitate economică puternic 
afectată de inundații. „în acele zile 
de grea încercare — ne spune el — 
ne-am putut convinge încă o dată de 
grija nemărginită pe care o poartă 
conducerea de partid și de stat față 
de populația județului, ca, de altmin
teri, față de întreaga națiune. Indi
cațiile prețioase pe care le-am pri
mit încă din primele zile. în halele 
de producție ale întreprinderii, din 
partea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prezența sa și a altor conducători de 
partid și de stat în mijlocul nostru, 
acolo unde se dădea bătălia cu apele 
revărsate, au avut darul de a ne în
tări voința și dîrzenia, de a stimula 
și mai puternic coeziunea și forța de 
neînfrînt a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile. Fabrica și-a 
reluat rapid și și-a amplificat ritmul 
producției. Acum raportăm conducerii 
partidului îndeplinirea olanului cin
cinal la producția globală și ne an
gajăm să realizăm pînă la sfîrșitul 
anului peste plan produse în valoare 
de 124 000 000 lei".

Impresionante mesaie ne-au parve
nit de la Dej și Alba Iulia, de la Me
diaș și Sighișoara, din numeroase alte 
orașe și județe ale țării. Sînt mesaje 
ale puterii inestimabile pe care i-o 
dă unui popor unitatea de idealuri, 
unitatea sa moral-politică. Sînt me- ' 
sale care s-au imnus pretutindeni. în 
coloanele marii sărbători a eliberării 
patriei.

spus un ___
la marea sărbătoare a 

putut raporta

*
Pe întreg cuprinsul țării, milioa

ne de oameni, muncitori, țărani șl 
intelectuali, femei și bărbați, tineri și 
virstniei. români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, înfrățiți în 
muncă și în idealuri, au manifestat 
înti-o atmosferă de însuflețire și en
tuziasm. Ei au raportat cu mîndrie 
realizările lor în producție, și-au ex
primat decizia de a lupta pentru tra
ducerea în viață a programului de 
înflorire a României socialiste elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului.

A fost o vibrantă manifestare a u- 
nității indestructibile dintre partid și 
Popor, a coeziunii de granit a națiu
nii, sub conducerea gloriosului său 
stegar, Partidul Comunist Român. 
Oamenii muncii au închinat marile 
lor realizări sărbătorii eliberării ; tot 
sub seninul ei s-au angajat, ca un 
singur om, să răspundă cu același 
avînt chemărilor partidului, să în
scrie noi fapte de muncă eroică in 
uzine și pe ogoare, aducindu-Ie ca 
un omagiu al inimilor și conștiințe
lor aniversării unei jumătăți de veac 
de la crearea Partidului Comunist 
Român. 23 August 1970 a cunoscut o 
revărsare de entuziasm : era glasul 
unui popor liber, demn, hotărît să 
urmeze neabătut calea cc duce spre 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, spre deplina înflorire a pa
triei.

Reportaj realizat de Georqe- 
fefe5h,ROV,cl» Pau' OIACO- 
NESCU, Nicolae DRAGOS 
Petre POPA, Mihai CARANFIL 
Mihai IORDANESCU, Elena 
MANTU, Dan MATEESCU, Dan 
POPESCU, CRISTIAN ANTO
NESCU și corespondenții „Scîn- 
teii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
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

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România — a 

XXVI-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — permiteți-ne 
ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și al nostru personal, să vă transmitem dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, tuturor oamenilor muncii din România felicitări prie
tenești și cele mai bune urări.

In anii care au trecut, poporul român, printr-o muncă plină de ab
negație, sub conducerea partidului comunist, în strînsă colaborare cu 
țările socialiste frățești, a obținut realizări importante în transformarea 
economică și socială a patriei sale, iar în prezent construiește cu succes 
societatea socialistă multilateral dezvoltată.

Oamenii sovietici dau o înaltă apreciere prieteniei cu poporul Repu
blicii Socialiste România. Noul Tratat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între U.R.S.S. și Republica Socialistă România, semnat 
recent la București, corespunde intereselor fundamentale ale popoarelor 
sovietic și român, cauzei socialismului și păcii. El reflectă dorința co
mună a celor două țări de a lărgi prin toate mijloacele relațiile priete
nești sovieto-române, pe baza principială a marxism-leninismului, de a 
întări solidaritatea internațională a statelor socialiste, de a-și uni efor
turile lor pentru construirea socialismului și comunismului, pentru în
tărirea păcii și securității internaționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și gu
vernul sovietic vor depune și în viitor toate eforturile pentru consoli
darea relațiilor de prietenie frățească cu România socialistă, vor con
tribui la dezvoltarea colaborării tovărășești în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în scopul unei 
și mai strînse coeziuni a comunității socialiste, în interesul întăririi con
tinue a pozițiilor internaționale ale socialismului.

Vă do-im dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, noi succese în construirea socialismu
lui. rîn lupta pentru pace și prietenie între popoare.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI
Secretar general al C.C. al P.C.U.S. Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în 
numele popoarelor Iugoslaviei,' al Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia șl al meu personal, am plăcerea să adresez Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, poporului român 
prieten și Dumneavoastră personal cele mai cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de progres pentru țara Dumneavoastră, de noi succese 
în edificarea societății socialiste și de fericire personală.

Doresc să reafirm convingerea mea fermă că relațiile și colaborarea 
noastră prietenească se vor adînci și dezvolta tot mai mult, în interesul 
popoarelor noastre, al păcii și socialismului în lume.

IOSIP BROZ TI TO-
L rț "V •••>'! •’’IV'**»' •-'C- tțf'ț’*3
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

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

al Republicii Socialiste România

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

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Scumpi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist vă transmitem dumneavoastră și poporului român felicitări 
cordiale din partea poporului Republicii Democrate Germane. Prin insu
recția armată de la 23 August 1944 condusă de Partidul Comunist Român, 
care _ în condițiile favorabile ale victoriilor istorice ale armatei sovie
tice asupra fascismului german — a dus la victoria forțelor populare, 
poporul român a creat premisele pentru construirea unei noi orînduiri 
sociale.

Oamenii muncii din Republica Socialistă România, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au obținut de atuncj succese importante în 
edificarea statului lor socialist, fapt pentru care felicităm poporul român 
din toată inima.

Dezvoltarea relațiilor dintre Republica Democrată Germană și •Repu
blica Socialistă România, adîncirea colaborării cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări ale comunității socialiste au o mare însemnătate pentru 
ambele noastre state, precum și pentru asigurarea securității europene 
și menținerea păcii.

Ne exprimăm convingerea că legăturile prietenești dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România se vor adînci în 
continuare, pe baza principiilor internaționalismului socialist.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători naționale, vă dorim dv., 
scumpi tovarăși, și poporului român noi succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în țara dv.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane

GERALD GOTTING 
Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane

Prof. dr. H. C. 
ERICH CORRENS

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național al 
Germaniei Democrate

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

Exprimăm Excelenței Voastre, guvernului și poporului României feli
citările noastre cordiale cu ocazia Zile! Naționale a României.

Primiți cele mai bune urări ale noastre pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră personală și pentru progresul continuu al țării dumnea
voastră.

HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

\
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu această ocazie fericită, cînd poporul Republicii Socialiste Româ
nia sărbătorește cea de-a XXVI-a aniversare a z’lei sale naționale, doresc 
să vă transmit, în numele guvernului și poporului Ghanei și al meu per
sonal, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru continua prospe
ritate și fericire ale guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia.

Judecător Nil AMAA OLLENU
Președinte interimar al 

Republicii Ghana

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

Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării României, în nu
mele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului 
chinez, adresăm Partidului Comunist Român, guvernului român și po
porului român felicitări călduroase.

Acum 26 de ani, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a înfăptuit glorioasa insurecție armată de la 23 August, a răs
turnat dominația reacționară antonesciană și a adus contribuția sa la 
lupta antifascistă. în anii de după eliberare, harnicul și curajosul ponor 
român, perseverînd în principiul de a fi independent și de sine stătător 
și bizuindu-se pe propriile sale forțe, a obținut realizări uriașe în opera 
de construire a patriei sale. Poporul român, sfidînd forța brutală și opu- 
nîndu-se cu fermitate controlului, intervenției și amenințărilor de agre
siune din afară, a apărat cu curaj independența națională și suveranitatea 
țării. Nu de mult, România a fost lovită de inundații de o gravitate fără 
precedent. Poporul român, naționalitățile conlocuitoare, unindu-se ca un 
singur om și luptînd cu dîrzenie, au învins fel de fel de greutăți și au 
obținut importante victorii în lupta pentru combaterea inundațiilor și 
înlăturarea urmărilor lor. Poporul chinez se bucură foarte mult de vic
toriile obținute de poporul frate român în opera de construire și apă
rare a patriei sale și urează din toată inima ca poporul român să obțină 
în viitor noi realizări și mai mari.

în cursul îndelungatei lupte revoluționare, poporul chinez și poporul 
român își manifestă simpatie, se sprijină întotdeauna reciproc și au sta
tornicit între ele o profundă prietenie pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar. Constatăm cu bucurie că, în ultimii ani, 
relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se în
tăresc și se dezvoltă pe zi ce trece. Poporul chinez va sprijini cu fermi
tate, ca și în trecut, lupta dreaptă a poporului român.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul 
român !

MAO TZEDUN LIN BIAO
Președintele Vicepreședintele

Comitetului Central al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez Partidului Comunist Chinez

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Chineze

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 ai Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al Prezidiului Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc, al 
poporului ungar și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră si 
poporului român constructor al socialismului un salut cordial și cele mai 
bune ușări.

Oamenii muncii din Republica Populară Ungară dau o înaltă pre
țuire succeselor obținute de poporul român sub conducerea Partidului 
Comunist Român în construirea socialismului. Sîntem convinși că prie
tenia popoarelor noastre, relațiile care se dezvoltă între statele noastre 
contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, la apărarea cauzei 

A Răcii» . .. rși k șq vmqwnq
De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, dorim poporului român 

și dumneavoastră noi succese. în înflorirea patriei dumneavoastră -so
cialiste.

JÂNOS KÂDÂR PAL LOSONCZI
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

Președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii 

Populare Ungare

JENO FOCK
Președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc- 

Țărănesc

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Aniversarea eliberării țării Dumneavoastră constituie pentru mine 
un prilej binevenit de a adresa Excelenței Voastre, din partea mea și a 
poporului austriac, cele mai cordiale felicitări.

Exprim, de asemenea. Excelenței Voastre urările mele cele mai 
sincere de fericire personală și un viitor fericit pentru poporul român.

Aștept cu bucurie apropiata vizită a Excelenței Voastre în Austria, 
cu convingerea că relațiile tradiționale care există între Republica So
cialistă România și Republica Austria se vor adînci în continuare.

Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele Federal al 

Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte,
în numele poporului Statelor Unite, doresc să vă transmit felicitări 

șl cele mai bune urări dumneavoastră și poporului român cu prilejul 
celei de-a XXVI-a aniversări a Zilei Naționale a României. Doamna 
Nixon și cu mine ne amintim cu mare plăcere de vizita pe care am fă- 
cut-o în România în august 1969 și vă adresăm calde salutări personale 
dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

Cu sinceritate,
RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România, transmit 

Excelenței Voastre și poporului român felicitări cordiale. Fie ca țara 
dumneavoastră să învingă în curînd urmările catastrofei pustiitoare, cu 
care a fost lovită nu de mult și să continue cu succes reconstruirea cu 
forțe sporite.

Sper și doresc ca relațiile între cele două țări ale noastre să se dez
volte în continuare și pe viitor spre folosul reciproc și să devină parte a 
unei păci durabile in Europa.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele Republicii Federale

a Germaniei

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

Aniversarea Zilei Naționale îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa, în 
numele poporului italian și al meu personal, călduroase urări pentru 
prosperitatea României și pentru fericirea Excelenței Voastre.

GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

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

Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist, în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, și 
prin dumneavoastră poporului frate român, Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii Socialiste România, 
cele mai călduroase felicitări.

în decursul celor 26 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul român, cu tradițiile sale în activitatea crea
toare, a înregistrat mari realizări în edificarea socialismului. în prezent, 
Republica Socialistă România posedă o industrie și o agricultură dez
voltate, o știință și o tehnică avansate, nivelul de trai, material și cul
tural al poporului român crește necontenit.

Poporul vietnamez se bucură din inimă de aceste succese strălucite 
ale poporului frate român și dă o înaltă apreciere eforturilor pe care le-a 
făcut pentru a lichida urmările recentelor inundații și a încheia cu suc
ces planul de stat pe anul 1970.

în opera de construire a socialismului și în lupta contra agresiunii 
americane, pentru salvarea națională, poporul vietnamez beneficiază de 
ajutorul și de sprijinul prețios al poporului român, al Partidului Comu
nist Român. Marii Adunări Naționale și guvernului Reoublicii Socialiste 
România. Folosim acest prilej pentru a vă exprima sincera noastră re
cunoștință.

Urăm poporului frate român să obțină noi succese și mai mari în 
edificarea socialismului în Ramânia, în lupta pentru menținerea păcii 
în Europa și în lume.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre cele două popoare ale noastre 
să se consolideze și să se dezvolte neîncetat.

TON DUC-THANG
Președintele Republicii 

Democrate Vietnam

TRUONG-CHINH
Președintele Comitetului 
Permanent al Adunării 
Naționale a Republicii

Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam

FAM-VAN-DONG
Primul-ministru al Republicii 

Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ-'a

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

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Po

lonez, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Polone, 
precum și al nostru personal, vă transmitem dv. și prin dv. poporului 
român cordiale felicitări și urări cu ocazia sărbătorii naționale, a XXVI-a 
aniversare a eliberării României.

împreună cu întregul popor polonez ne bucurăm de succesele 
poporului frate român, care sub conducerea Partidului Comunist Român 
a obținut realizări importante în opera de construire a socialismului și 
dezvoltare multilaterală a patriei sale.

Sîntem convinși că prietenia frățească șl colaborarea dintre țările 
noastre se vor întări și dezvolta în continuare spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul comunității socialiste și al păcii în lumea întreagă.

Vă dorim, dragi tovarăși, dv. și întregului popor român noi succese 
,..în construirea României socialiste. ..

WLADYSLAW GOMULKA MARIAN SPYCHALSKI
Prim-secretar al Comitetului Președintele Consiliului de Stat al

Central al Partidului Muncitoresc Republicii Populare Polone
Unit Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

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

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho

slovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și întregului 
popor cehoslovac, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate român 
un salut cordial și felicitări cu ocazia celei de-a XXVI-a aniversări a 
eliberării României

Sîntem convinși că principiile marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar vor Constitui o bază trainică pentru dezvoltarea în con
tinuare a prieteniei și legăturilor multilaterale dintre țările și partidele 
noastre, în interesul întăririi unității și colaborării sistemului mondial 
socialist — reazemul principal al socialismului și păcii în lumea întreagă.

Cu prilejul datei memorabile a Republicii Socialiste România, dorim 
întregului popor român și dumneavoastră personal multe și noi succese 
în construirea socialismului în țara dumneavoastră.

LUDVIK SVOBODA GUSTAV HUSAK
Președintele Republicii Socialiste Prim-secretar al Comitetului

Cehoslovace Central al Partidului Comunist
din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră am onoarea 
să adresez Excelenței Voastre și, prin intermediul dumneavoastră, între
gului popor român prieten, în numele poporului congolez, al partidului 
și al guvernului său, precum și în numele meu personal, vii și călduroase 
felicitări.

Poporul congolez și eu însumi ne alăturăm cu sinceritate la bucuria 
pe care Excelența Voastră și întreaga națiune română o resimțiți în acest 
moment. Ne folosim din nou de acest prilej spre a mulțumi Excelenței 
Voastre pentru urările de fericire și de prietenie pe care ni le-ați adresat 
cu ocazia celei-de-a 10-a aniversări a independenței țării noastre.

Interesul pe care dumneavoastră l-ați manifestat întotdeauna fată 
de Congo constituie o dovadă elocventă a legăturilor de prietenie și de 
coopjrare armonioase care unesc Republica Democratică Congo și Româ
nia. Apropiata mea vizită în frumoasa dumneavoastră țară ne va per
mite să ne cunoaștem, să ne apreciem mai mult și să ne unim eforturile 
pentru o apropiere și o cooperare mai mare și mai rodnică, pentru pro
gresul și fericirea celor două popoare ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerațiune,

General-locotenent J. D. MOBUTU
Președintele Republicii 

Democratice Congo 
și Șeful guvernului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelență,
Doresc să vă adresez dumneavoastră. Domnule Președinte, și poporu

lui român, în numele poporului canadian și al meu personal, cele mai 
calde urări de pace, fericire și prosperitate cu ocazia zilei dumneavoastră 
naționale.

ROLAND MICHENER
Guvernator General al Canadei

român
Și in acest an, ca întotdeauna, 

demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală t-a desfășurat suo 
semnul solidarității internațio
naliste a poporului nostru cu po
poarele tuturor țărilor socialiste, 
cu partidele comuniste și mun
citorești din celelalte țări ale 
lumii, cu toate forțele revoluțio
nare, democratice și antiimpe- 
rialiste. Sub portretele dascălilor 
proletariatului — Marx, Engels, 
Lenin — imensul panou cu lo
zinca „Trăiască unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te !" exprima lapidar unul din 
principiile fundamentale ale po
liticii României socialiste.

Dind expresie acelorași sen
timente internaționaliste, oame
nii muncii prezenți la marea de
monstrație purtau panouri pe 
care erau inscrise saluturi fră
țești adresate tuturor țărilor so
cialiste, clasei muncitoare, for
țelor progresiste și democratice 
de pretutindeni.

Demonstrația a constituit, prin 
întreaga sa desfășurare, mărtu
ria fierbinte a deplinei adeziuni 
la politica internațională a par
tidului nostru, politică in sluj
ba idealurilor socialismului șl 
păcii, a colaborării pașnice în
tre toate popoarele lumit. Aceas
tă politică și-a dobindit stima 
și prețuirea pretutindeni in lume 
și acest lucru au ținut să-l sub
linieze prin prezența lor in țara 
noastră, in aceste zile de sărbă
toare, numeroși oaspeți de peste 
hotare, reprezentanți ai unor 
partide comuniste și muncito
rești, ai altor organizații pro
gresiste, delegații oficiale, per
sonalități ale vieții politice șt 
obștești, ziariști etc.

Iată clteva din declarațiile fă
cute de oaspeți străini unor re
dactori ai ziarului nostru.

MIHAIL SERGHEEV1CI KU- 
RIANOV — redaetor-șef al re
vistei „Agitator", conducătorul 
delegației Asociației de priete
nie sovieto-română ;

Delegația noastră este fericită 
de a se afla astăzi alături de dv., 
de a împărtăși bucuria generală 
a poporului român cu prilejul 
sărbătorii dv. naționale-

Această luminoasă sărbătoare ! 
se desfășoară intr-o atmosferă 
de mare avint în muncă, lucru 
de care am avut prilejul să rwtr 
convingem, în puținele zile de 
cînd ne aflăm pe pămîntul țării 
dv., vizi tind Uzina de autoca
mioane brașoveană, trecînd pe 
lîngă ogoarele cooperativizate, 
pe lîngă alte construcții ridicate 
în anii socialismului în județul 
Brașov.

Vă felicităm călduros pentru 
realizările deosebite dobîndite 
în construcția socialistă în Ro
mânia, despre care oamenii mun
cii raportează astăzi la această 
demonstrație, și vă dorim succe
se tot mai mari pe calea con
struirii noii societăți, deschisă 
de marii conducători ai oameni
lor muncii din întreaga lume, 
Marx și Lenin.

Dorim, de asemenea, din toată 
inima să se întărească continuu 
prietenia dintre popoarele sovie
tic și român, în numele consoli
dării sistemului mondial al so
cialismului, în numele triumfului 
deplin al socialismului și comu
nismului.

GUSTAVO ESPINOSA MON- 
TESINOS — membru al Secre
tariatului Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. Peruvian :

In zilele petrecute în România 
am avut posibilitatea să apreciez 
succesele obținute de țara dv. 
în construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate. Noi, 
comuniștii peruvieni, apreciem în 
mod deosebit succesele dv. și 
dorim Partidului Comunist Ro
mân, poporului român, noi și 
mărețe înfăptuiri.

Partidul nostru, care desfășoa
ră lupta împotriva oligarhiei 
autohtone, împotriva imperia
lismului, își aduce, totodată, 
contribuția la cauza unită
ții mișcării comuniste și mun
citorești. Ne bucurăm sincer 
că putem fi alături de dv, azi. la 
cea de-a 26-a aniversare a elibe
rării României. Sîntem convinși 
că un popor ca al dv., care a cu
cerit puterea și a făurit o socie
tate nouă, un popor care, mobili- 
zîndu-și întreaga energie, a reu
șit să înlăture într-un timp 
foarte scurt pagubele provocate 
de recentele calamități naturale 
ce s-au abătut asupra țării dv., 
un astfel de popor va fi capabil 
să atingă toate obiectivele pe 
care și le-a propus, să obțină 
noi victorii.

ETIENNE METS — membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Belaia, re- 
dactor-șef al ziarului „De Rode 
Vaan", organ al P.C.B. :

în acest an, al celei de-a 26-a 
aniversări a eliberării poporu
lui român de sub jugul dicta
turii fasciste, în ziua marii săr
bători a insurecției naționale de 
la 23 August 1944 — istorica da
tă care a marcat dezvoltarea șl 
avîntul poporului român strîns 
unit în jurul partidului său co
munist — sînt deosebit de fericit 
că pot să-i felicit pe toți româ
nii pentru succesele considera
bile pe care le-au obținut. In 
1953, cînd am vizitat pentru pri
ma oară România, cu ocazia 
Festivalului tineretului, am fost 
martorul eforturilor pentru fău
rirea unei vieți noi și am între
văzut drumul pe care avea să îl 
urmeze țara dv. După 16 ani, 
cînd am revenit în România, 
perspectivele deveniseră reali
tate. Iar astăzi. în 1970, drumuj 
parcurs poate fi apreciat și mal

(Continuare în pag. a Vl-a)
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TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

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 Comunist Bulgar, al 

Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria și întregului popor bulgar transmitem Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului 
Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor muncii din țara 
dumneavoastră cele mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României de sub jugul fascist.

Poporul nostru se bucură sincer de succesele mari abținute de 
poporul frate român sub conducerea partidului comunist pe drumul 
construirii socialismului în patria sa. Sîntem convinși că colaborarea 
dintre țările noastre, membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc și ale Tratatului de la Varșovia, va continua să se întărească și să 
se dezvolte în spiritul prieteniei noastre tradiționale, spre binele popoa
relor român și bulgar, în interesul unității comunității socialiste.

Primiți urările noastre cele mai sincere de noi victorii în construi
rea socialismului în minunata dumneavoastră patrie, pentru o prietenie și 
colaborare tot mai strînse între țările noastre vecine, în numele trium
fului marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

TODOR J1VKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 

Bulgaria

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 Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră felicitări cordiale și cele mai bune urări 
cu ocazia celei de-a 26-a aniversări a eliberării României de sub jugul 
fascist

în cei 26 de ani care au trecut, poporul frate român, sub conducerea 
partidului său comunist, a obținut însemnate succese în construcția eco
nomică și culturală a tării, în ridicarea bunăstării materiale a oamenilor 
muncii, ceea ce constituie o mărturie elocventă a superiorității sistemului 
social socialist, a rodniciei colaborării și întrajutorării dintre țările co
munității socialiste.

Poporul mongol se bucură sincer de marile succese ale poporului 
român în transformarea socialistă a țării sale, în opera de dezvoltare 
a economiei și culturii. Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie 
și colaborare între Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă 
România se vor dezvolta și în viitor pe baza principiilor marxism-leni
nismului și internaționalismului socialist, spre binele ambelor noastre 
popoare, în interesul întăririi unității și coeziunii țărilor comunității so
cialiste, în numele triumfului cauzei păcii și socialismului.

Dorim din inimă poporului frate român noi și însemnate succese în 
construirea socialismului, în lupta pentru asigurarea păcii și securității 
popoarelor.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului 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

Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist, în numele populației, al Frontului Național de Eliberare, al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu ai Republicii Vietnamului de Sud și 
al neutru personal, vă adresăm Dumneavoastră, partidului comunist, gu
vernului, Marii Adunări Naționale, Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și poporului frate român cele mai calde 
felicitări.

Timp de 26 de ani, poporul român, sub conducerea partidului comu
nist, cu tradiția sa revoluționară și printr-o muncă creatoare, a obținut 
mărețe succese în opera de construire a unei țări prospere. Populația din 
Vietnamul de sud se bucură foarte mult de marile realizări ale poporului 
frate român.

Urăm poporului român să lichideze cît mai repede consecințele pri
cinuite de marile inundații produse în luna mai, să îndeplinească cu suc
ces planul cincinal 1966—1970.

Cu acest prilej mulțumim sincer partidului comunist, guvernului, 
Marii Adunări Naționale, Frontului Unității Socialiste și poporului frate 
român pentru înțelegerea, sprijinul și ajutorul acordat luptei noastre de 
rezistență împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională.

Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația din Viet
namul de sud și poporul român să se întărească și să se dezvolte pe zi 
ce trece.

Avocat 
NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din 

Vietnamul de sud, 
Președintele Consiliului 
Consultativ al Republicii 

Vietnamului de Sud

Arhitect
HUYNH TAN PHAT

Președintele
Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez Excelenței Voastre viile mele 
felicitări, precum și sincere urări de fericire personală, de prosperitate 
pentru națiunea română și de menținere a bunelor relații existente între 
țările noastre.

BAUDOUIN
Regele Belgiei

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

Cu ocazia aniversării eliberării naționale a țării dv. primiți, în nu
mele meu propriu, al poporului, partidului și guvernului din Repu
blica Guineea, cordiale felicitări pentru succesele obținute în opera de 
construcție socialistă. Transmitem, totodată, cele mai bune urări de 
sănătate și viață lungă pentru dv. personal, de prosperitate și progres 
pentru viteazul popor român.

Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKU TURE
Președintele Republicii Guineea

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

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Pre
zidiului Adunării Populare Supreme, guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene, poporului coreean și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste 
România și întregului popor român calde felicitări cu ocazia sărbătorii 
naționale a poporului român — a 26-a aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist.

Eliberarea României fiind o victorie strălucită a poporului român, 
obținută de el într-o luptă sfîntă și îndelungată, în numele libertății și 
independenței, a însemnat un eveniment epocal, care a deschis o nouă 
eră în istoria României.

După eliberare, poporul frate român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a realizat mari succese în revoluția socialistă și în con
struirea socialismului.

Ne bucurăm că se dezvoltă cu fiecare zi relațiile de prietenie și cola
borare dintre popoarele celor două țări ale noastre, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, și sîntem convinși 
că aceste relații vor continua să se întărească și să se dezvolte în lupta 
împotriva imperialismului, în numele triumfului măreței cauze a socia
lismului.

Vă dorim din toată inima, dumneavoastră și poporului român, suc
cese și mai mari in lupta pentru realizarea sarcinilor trasate de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN ȚOI EN GHEN
Secretar general al Comitetului Președintele Prezidiului Adunării 

Central al Partidului Muncii din Populare Supreme a Republicii 
Coreea Populare Democrate Coreene

Președintele Cabinetului de
Miniștri al Republicii

Populare Democrate Coreene

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

. . C.u ocazia sărbătorii naționale, a 26-a aniversare a eliberării Româ
niei, în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Albania și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului frate român, salutări 
și urări cordiale.

în decursul celor 26 de ani care au trecut, poporul român a obținut 
mari victorii în toate domeniile de edificare a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Poporul albanez se bucură sincer de aceste victorii și urează, din 
toată inima poporului român noi succese în opera de construire a socia
lismului, pentru întărirea apărării patriei sale împotriva politicii agre
sive a imperialiștilor.

Ne exprimăm convingerea că prietenia tradițională și cooperarea 
frățească dintre cele două popoare ale noastre se vor dezvolta și întări 
continuu, spre binele lor comun și al marii cauze a popoarelor.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncii din 
Albania

li ! . nt?nnn mnt
MEHMET

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania

SHEHU
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Albania

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

De ziua fericită a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ
nia am onoarea să prezint Excelenței Voastre felicitările mele cele mai 
călduroase și urările fierbinți pe care poporul khmer, Frântul său Unit 
Național, Guvernul său Regal de Unitate Națională și eu personal le 
adresăm pentru măreția României glorioase și pentru prosperitatea eroi
cului său popor, al cărui sprijin frățesc ne este atît de prețios în acest 
moment, cînd noi sîntem angajați într-o luptă decisivă contra imperialis
mului american și a valeților săi și pentru eliberarea patriei noastre.

Rog pe Excelența Voastră să primească asigurările celei mai înalte 
și recunoscătoare considerațiuni.

NORODOM SIANUK
Șeful statului 

și Președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale am plăcerea de a exprima 
Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală și de prosperitate continuă po
porului român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI
Șahinșahul Iranului

I
Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, am marea plăcere de a 
adresa Excelenței Voastre felicitările mele călduroase, precum și cele 
mai bune urări pentru binele și prosperitatea poporului român.

A. A. HOVEYDA
Primul-ministru al Iranului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Ziua Națională a Republicii Socialiste România îmi oferă fericita 
ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele Consiliului Federal, căl
duroasele noastre felicitări și. totodată urările cele mai bune pentru Dum
neavoastră personal, precum și pentru prosperitatea țării Dumnea
voastră.

HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației 

Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei naționale transmit bunele mele urări pentru Exce
lența Voastră și cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate 
guvernului și poporului Republicii Socialiste România din partea guver
nului și poporului Republicii Singapore.

YUSOF ISHAK
Președintele Republicii Singapore

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri

în numele poporului Cubei, al partidului comunist și al Guvernu
lui Revoluțicnar ne este plăcut să vă adresăm dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră poporului, partidului și guvernului Republicii Socialiste 
România, cele mai calde felicitări cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
XXVI-a aniversări a eliberării naționale de sub jugul fascist.

Cu prilejul acestei sărbători vă exprimăm călduroase urări pentru 
fericirea și progresul poporului dumneavoastră, precum și pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colaborare reciprocă existente între țările 
noastre.

Vă reînnoim dovada considerațiunii și prieteniei noastre celor mal 
înalte.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului 

Revoluționar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 1

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului francez și al meu 
personal, cele mai calde felicitări.

Formulînd urări călduroase persoanei Dumneavoastră și poporului 
român prieten, mă folosesc de acest prilej fericit pentru a vă asigura din 
nou că păstrez cea mai bună amintire asupra recentei vizite oficiale în 
Franța a Domniei Voastre. Contactele sincere și fructuoase pe care le-am 
avut au contribuit, sînt sigur de aceasta, la strîngerea și mai mult a le
găturilor foarte prietenești care unesc cele două țări ale noastre.

Primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei și cordialei mele con
siderațiuni.

GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei Naționale a Republicii Socialiste România 
am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și 
cele mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea poporului român.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia _ ;

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România, îmi este 
deosebit de plăcut'să adresez Excelenței Voastre, în numele meu perso
nal, al guvernului și poporului tunisian, urările noastre cele mai calde 
pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po
porului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, »m 
onoarea să adresez'Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
român.

BAHI LADGHAM
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Tunisiene

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mă folosesc cu plăcere de ocazia aniversării Zilei Naționale a Ro
mâniei pentru a vă transmite, în numele poporului Republicii Arabe 
Unite și al meu personal, cele mai sincere felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

Cu cele mai cordiale salutări persoanei dumneavoastră, doresc 
poporului României toată bunăstarea, măreția și prosperitatea.

GAMAL ABDEL NASSER
Președintele Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei Naționale a României am marea plăcere de a trans
mite Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului 
român, călduroase felicitări din partea mea, precum și din partea guver
nului și poporului Indiei. La acestea adaug sincerele noastre urări de 
progres și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

V. V. GIRI
Președintele Indiei

Excelenței Sale
Domnu'ui NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România, rog pe 
Excelența Voastră să primească cele mai sincere urări pe care le adre
sez pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului român.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Federative

a Braziliei

Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare 
a poporului 

român
(Urmare din pag. a V-a)

bine. Sînt demne de admirat 
dezvoltarea economiei, avîntul 
în toate ramurile industriale, 
ritmul construcțiilor. Poporul 
roman și partidul său comunist 
pot fi mindre de munca depusă. 
Sîntem convinși că avînd drept 
călăuză concluziile și directive
le celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., România socialistă iși va 
continua calea victorioasă. Co
muniștii belgieni, devotați, ase
menea comuniștilor din Româ
nia, măreței cauze a păcii, so
cialismului, suveranității și in
dependenței naționale, consideră 
fiecare victorie a poporului ro
mân ca o victorie a întregului 
sistem socialist, a întregii ome
niri progresiste.

ȘIE WEN-CING, membru al 
conduceni agenției Cmna Noua, 
conaucatorui delegației de zia
riști din Kepubiica Populară 
Gninezâ :
Sîntem onorați și resimțim o 

profundă satisiacție pentru fap
tul ae a putea ii de tata la ave
rea sărbătoare a poporului t - 
man prieten. Ne aflam de -"Lpl 
zde in capitala țării dv., orgs 
socialist, și am admirat nume1 
roasele sale construcții indus
triale. cartierele sale noi. moder
ne, impozantele edificii cultu
rale.

Am văzut la această demon
strație fețele bucuroase ale oa
menilor muncii, un popor har
nic, entuziast, încrezător în pro
priile forțe. Ne-a impresionat 
dirzenia care se putea citi pe 
chipurile membrilor gărzilor pa
triotice. Toate acestea sint o 
chezășie că poporul, sub condu
cerea partidului comunist, a gu
vernului, este ferm hotărît să a- 
pere independența și suverani
tatea națională.

Așa cum se arată în telegra
ma trimisă de președintele Mao 
Tzedun, de vicepreședintele Lin 
Biao și de premierul Ciu En- 
lai, constatăm cu bucurie că re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre 
se întăresc și se dezvoltă. Ne 
bucură succesele poporului ro
mân în opera de construire și 
apărare a patriei sale și îi urăm 
din inimă , să obțină realizări și ’ 
mai mari.

J. MUSUKUMA — redactor- 
jef al ziarului „Zambia Mail" t

Mulți dintre concetățenii mei 
urmăresc cu interes realitățile și 
drumul străbătut de România 
socialistă. Vizita în țara dv. mi-a 
oferit posibilitatea să cunosc ne
mijlocit o serie de lucruri pe 
care le știam din cărți sau din 
auzite. Marile prefaceri în dome
niul economic, dezvoltarea impe
tuoasă a ramurilor industriale de 
bază, orașele noi ce te intîmpină 
peste tot, toate acestea se reflec
tă astăzi in această mare de
monstrație a oamenilor muncii.

Sint impresionat de entuzias
mul, hotărîrea poporului român 
de a-și construi o societate nouă, 
de voința oamenilor de a pro
duce mai mult și mai bine. Cu 
satisfacție am constatat că o 
mare parte a utilajelor și mași
nilor din industrie sînt produse 
in țara dv., că se fac eforturi 
pentru utilizarea cît mai judi
cioasă a resurselor interne. A- 
ceeași hotărîre am întîlnit-o pe 
ogoare, în fabrici, în instituții.

Pentru noi. africanii, care nă- 
zuim să ne făurim o viață mai 
bună, exemplul unei țări ca Ro
mânia este profund însuflețitor. 
Noi apreciem solidaritatea mani
festată de țara dv. față de ti
nerele state din Africa. Vizita 
recentă a președintelui Kaunda 
în România, convorbirile fructu
oase purtate cu președintele 
Nicolae Ceaușescu constituie o 
ilustrare vie a acestei politici, 
inscriindu-se ca un jalon impor
tant în întărirea prieteniei și 
colaborării româno-zambiene.

LOUIS TAURENT — secretar 
al Federației Partidului Comu
nist Francez din Cantal:

Acum douăzeci și doi de ani, 
In august 1948, mă aflam în țara 
dv. ca membru al Asociației 
de prietenie Franța—România. 
M-au impresionat atunci entu
ziasmul oamenilor, încrederea 
lor intr-un viitor luminos, efor
turile muncitorilor, ale țărani
lor de a reface economia dis
trusă a țării.

Astăzi am regăsit In țara dv. 
același entuziasm, optimism, în
credere. M-au impresionat noile 
construcții ale socialismului ma
rile progrese pe care le-ați-în
făptuit intr-un răstimp istoric 
scurt. De asemenea am fost im
presionat de cele văzute în re
giunile lovite de recentele inun
dații, unde energia, dirzenia și 
solidaritatea poporului, Strîns 
unit în jurul conducerii parti
dului, au înlăturat în cea mai 
mare parte distrugerile pricinuite.

De altfel cred că pot afirma 
că aceste trăsături caracteri
zează întreaga Românie. Sint de 
admirat transformările din țara 
dumneavoastră, puternicele com
plexe industriale ce demon
strează că ați înaintat departe 
pe calea industrializării țării, 
ritmul ridicat al construcțiilor 
de locuințe, activitatea intensă 
desfășurată în toate domeniile. 
Subliniez în mod deosebit efor
turile făcute de români pentru 
a-și pune in valoare patrimoniul 
cultural național, de deosebită 
bogăție și de interes universal.

Azi, în ziua celei de-a 26-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, mă bucur 
că pot fi martorul acestor mă
rețe realizări.

(Continuare în pag. a VII-a)
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Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare 
a poporului 

român
(Urmare din pag. a Vl-a)

DANG VAN THEN — adjunct 
al ministrului industriei alimen
tare din R. D. Vietnam :

Slnt foarte bucuros si consider 
ca o deosebită cinste că am posi
bilitatea să particip la sărbătoa
rea națională a poporului român 
— 23 August. In urma actului 
isteric de la 23 August, poporul 
român, luîndu-șl soarta în pro
priile miini. și-a construit și iși 
construiește, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, o 
viață nouă, tot mai frumoasă. 
De aceea, această zi este o săr
bătoare și pentru poporul viet
namez. în răstimpul de cînd ne 
aflăm în România am putut con
stata că, sub conducerea încer
cată a partidului comunist, po
porul român a obținut realizări 
și succese de seamă în opera de 
construire a socialismului.

Cu toată distanța care senară 
țările noastre. între R. D. Viet
nam și Republica Socialistă Ro
mânia există relații strînse de 
prietenie și colaborare, care ne 
produc o vie satisfacție. Alături 
de celelalte țări socialiste, de 
popoarele iubitoare de pace din 
înt’.eaga lume. România socia
listă ne-a acordat și ne acordă 
sprijin multilateral în lunta 
noastră dreaptă împotriva agre
siunii imperialismului american. 
Aceasta constituie un simbol viu 
al prieteniei pe care poporul ro
mân o nutrește fată de ponorul 
nostru, reprezentînd o expresie 
a relațiilor frățești dintre cele 
două partide și popoare. Per- 
mitetî-mi ca prin intermediul 
ziarului dv. să adresăm mulțu
mirile noastre sincere Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
lor internationalist. Urăm po
porului român să obțină noi și 
mari succese In opera de 
construire a socialismului.

NGUYEN VAN CAN, octivîs» 
ol Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de «udi

Participarea noastră la marea 
dv. sărbătoare reprezintă pentru 
noi, reprezentanții populației 
sud-vletnameze, un fericit prilej 
de a ne exprima sentimentele dă 
adîncă admirație față de succe
sele pe care ponorul ro
mân le-a obținut în cei 26 de 
ani de la eliberare. Demonstra
ția la care am participat astăzi 
oglindește cum nu se poate mai 
bine unitatea poporului român 

>în jurul partidului comunist, ho- 
tărîrea sa de a continua cu șl 
mal multă vigoare opera de con
struire victorioasă a socialismu
lui.

Sintem bucuroși că șl cu a- 
ceastă ocazie putem să expri
măm recunoștința noastră pro
fundă partidului, guvernului si 
ponorului român pentru spriji
nul internationalist pe care l-a 
acordat și îl acordă luptei noas
tre drepte, care are ca scop eli
berarea Sudului, apărarea Nor
dului și reunificarea patriei.

Dorim să transmitem poporu
lui român urarea de a obține 
noi și mari succese, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului. în 
activitatea îndreptată spre ridi
carea țării pe culmile civilizației 
și progresului material și spiri
tual.

ANGELO ROSSA — membru 
al Comitetului Central, prim-*e- 
cretar al Federației din Ales
sandria a Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare :

Sînt pentru prima oară în 
România și impresia generală 
despre țara dv. este foarte po
zitivă. Este impresionant efor
tul întregului popor, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, în edificarea societății so
cialiste.

în timpul șederii mele aici 
am cunoscut, în afară de ro
mâni, tovarăși din numeroase 
țări ale lumii, oaspeți ca și 
mine ai țării dv. la marea săr
bătoare de la 23 August. în le
gătură cu aceasta aș dori să re
lev caracterul profund interna
ționalist a! politicii P.C.R.. care 
sprijină lupta popoarelor pentru 
eliberare națională și socială, 
care iși manifestă solidaritatea 
activă eu lupta poporului viet
namez împotriva agresiunii.

Republica Socialistă România 
Iși aduce o contribuție impor
tantă, alături de celelalte țări 
socialiste, de clasa muncitoare 
și popoarele întregii lumi, la 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace și autodeterminare, 
pentru construirea socialismului 
în întreaga lume. Manifestația 
de azi a oamenilor muncii, prin 
optimismul, entuziasmul și în
crederea care au caracterizat-o. 
confirmă că politica Partidului 
Comunist Român, atît pe plan 
intern cît și extern, întrunește 
deplinul consens popular.

în numele P.S.I.U.P. și al 
meu personal doresc întregului 
popor român noi și impor
tante succese în construirea so
cietății socialiste, cu convinge
rea că fiecare victorie a sa e 
un bun cîștigat pentru cauza 
celor ce muncesc din întreaga 
lume.

Zile 
de sărbătoare

Atmosfera sărbăto
rească, de entuziasm, 
caracteristică sărbăto
ririi zilei de 23 August, 
a continuat pe întreg 
cuprinsul țării și după 
ce demonstrația oame
nilor muncii a luat 
sfirșit. In numeroase 
localități s-au desfășu
rat bogate manifestări 
cultural-artistice, spor
tive, festivaluri fol
clorice — care s-au 
bucurat de o largă par
ticipare.

După cum ne-a 
transmis coresponden
tul nostru din Turnu- 
Severin, constructorii 
hidrocentralei de la 
Porțile de Fier au ur
mărit cu interes pro
gramul susținut de 
formațiile artistice ale 
clubului central al șan
tierului. in parcul de 
pe valea Jidostiței.

Peste 12 000 de oa
meni ai muncii din în
treprinderile și institu
țiile orașului Miercu
rea Ciuc și din sa
tele județului Har

ghita și-au dat intil- 
nire la festivalul fol
cloric organizat pe pla
toul Băilor Jigodin. 
In plin decor natural, 
peste 1 000 de artiști a- 
matort s-au întrecut 
in cintece și jocuri 
populare mult aplau
date de asistență. Ieri, 
in același loc, serba
rea a continuat cu 
un program artistic 
susținut de orchestre și 
soliști de muzică u- 
șoară din Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Se
cuiesc, Bălan și Gheor- 
ghieni.

Vești despre aseme
nea manifestări ne-au 
sosit, printre altele, din 
județele Mureș și Bra
șov. La Tg. Mureș, pe 
stadionul municipal, 
s-a desfășurat — orga
nizată de comitetul 
județean V.T.C. — o 
manifestare sportivă 
tradițională : „Cupa ti
neretului de la sate", 
care a reunit in dife
rite competiții peste 
500 de tineri. S-a apre
ciat că la spectacolele

ce au avut loc la Sighi
șoara, Tirnăveni, Re
ghin, Luduș, Sovata și 
in alte localități din 
județ au participat 
peste 15 000 de artiști 
și sportivi amatori.
Binecunoscutele locuri 

de agrement din îm
prejurimile Brașovu
lui — Poiana Brașov, 
Postăvarul, Poiana 
Nouă, Răcădăul, Rișno- 
vul și altele — au fost 
gazde ospitaliere atît 
pentru localnici, cit și 
pentru miile de tu
riști șl automobiliști 
veniți aici din întrea
ga țară. Unii au pre
ferat să urce cu 
noul teleferic de la 
Postăvaru la peste 
1800 metri altitudine, 
alții au asistat la pro
gramele artistice pre
zentate pe estradele a- 
menajate in aer liber 
sau la întrecerile spor
tive organizate la Po
iana Brașov.

...Au fost ore plăcute, 
binemeritate, de des
tindere, reconfortare, 
de voie bună.

M MII PREȘEDINTtlUI
REPUBLICII DEMOCRATICI CONGO

(Urmare din pag. a IlI-a)

Conferința mesei rotunde politice și 
economice de Ia Bruxelles.

O dată cu proclamarea independen
ței țării, la 30 iunie 1960, este numit 
colonel, șef de stat major, iar în ia
nuarie 1961 general-maior și coman- 
dant-șef al armatei naționale con
goleze. Definind aceste funcții, con
tribuie la reunificarea trupelor, la 
organizarea și modernizarea armatei 
naționale congoleze. în noiembrie 
1965 este avansat general-locotenent. 
Printr-o decizie a înaltului Coman
dament Militar, la 24 noiembrie 1965, 
Joseph-Deșire Mobutu este desemnat 
președinte al republicii. în confor
mitate cu sistemul congolez, este în 
același timp șef al guvernului și mi
nistru al apărării.

Crearea de către președintele 
Mobutu a Mișcării Populare Re
voluționare, partid unic de guvernă- 
mînt, a contribuit. în mare măsură, 
la instaurarea stabilității politice în 
țară.

Anul acesta, Republica Democratică 
Congo a sărbătorit cea de-a 10-a ani
versare a independenței sale. Bilanțul 
realizărilor este pozitiv și oferă o 
chezășie pentru progresele viitoare 
ale țării. Pe continentul african, Re
publica Democratică Congo ocupă un 
loc important, atit ca suprafață

Sub imense cupole de lumină Bucureștiul petrece sărbătorește

(2 345 000 kilometri pătrați). cit și da
torită bogatelor sale resurse naturale, 
a căror punere în valoare constituie 
o preocupare de prim ordin. în pre
zent, eforturile tînărului stat african 
sînt concentrate spre dezvoltarea 
economică și socială a țârii.

în domeniul relațiilor externe, Re
publica Democratică Congo promo
vează o politică de bună vecinătate 
cu statele africane, pentru întărirea 
unității și dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre țările acestui 
continent, sprijină mișcările de eli
berare națională și acționează, în a- 
celași timp, în direcția stabilirii unei 
cooperări rodnice cu toate țările lu
mii, indiferent de sistemul lor poli
tic și social.

Deși Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Congo sînt 
situate pe continente diferite, la dis
tanță de multe mii de kilometri, re
lațiile dintre ele se dezvoltă pe pla
nuri multiple. Acordurile economice 
semnate între cele două guverne, 
schimburile de vizite la nivelul mi
niștrilor de externe constituie exem
ple concrete ale cooperării fructuoase 
între cele două țări.

Poporul român, solidar cu lupta ti
nerelor state de pe continentul afri
can împotriva asupririi străine, pen
tru apărarea și consolidarea inde
pendenței lor, cu năzuința fiecărei 
națiuni de a se dezvolta potrivit as
pirațiilor sale, se bucură sincer de 
succesele pe care le obține Republi
ca Democratică Congo pe calea pro
gresului, a dezvoltării economice și 
sociale de sine stătătoare, nutrește 
sentimente de caldă simpatie față de 
poporul congolez.

înt'mpinîndu-1 cu tradiționala sa 
ospitalitate, poporul român adresează 
președintelui Republicii Democratice 
Congo, general-locotenent Joseph- 
Dâsire Mobutu, un călduros „Bun 
venit" pe meleagurile Republicii So
cialiste România.

Astăzi, 25 august, în 
jurul orei 12, posturile 
noastre de radio și tele
viziune vor transmite în 
direct de la aeroportul 
București-Otopeni sosi' 
rea președintelui Repu
blicii Democratice Con
go, Joseph-Desire Mo
butu, împreună cu so
ția, care, la invitația 
președintelui Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va 
face o vizită oficială în 
țara noastră.

tr
• Teatrul satiric muzical „C.

Tănase“ (la grădina Boema) :
Sonatul Lunii — 20

cinema

RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,15
Monștrii : GIULEȘTI — 15,30 ;

18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15, la grădină — 
20,15
• Tiffany memorandum : MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 15.45 ; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA - 11 ; 16 ; 18,15 20,30
• Pan Wolodyjowski (ambele 
serii) : VOLGA — 16 ; 19,30
• Intrusa î VIITORUL — 16 ; 18 ; 
20
• Căsătorie în stil grec : MOȘI
LOR - 15,30 ; 18
• Freddy și cîntecul preriei i 
POPULAR — 15,30 ; 18
• Noul angajat : POPULAR — 
20,15
• Frații Saroyan :
16 ; 18 • 20
• Salariul groazei :
15,45 , 18 ; 20
• Dacii î CRINGAȘI - 15.30 : 18 : 
20,15
• Sub semnul lui Monte Cristo r 
COSMOS - 15,30 ; 18 ; 20,15 ; LU
MINA — 9—16 în continuare
• Mari succese de odinioară j 
GRADINA CAPITOL - 19,30 ;
21.30
• Dragostea lui Serafin Frolov : 
GRADINA BUZEȘTI — 20,30
• Vînt de libertate : GRADINA 
UNIREA - 20
• Afurisitul de bunic :
NA MOȘILOR - 20
• Logodnicele văduve : 
NA VITAN - 20,15
• Profesorul Infernului 
NA RAHOVA - 20,15

MUNCA

PACEA

serii) :
16.30 ;
12.30 ;

13 ;

• Sunetul muzicii î PATRIA —
9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15
• Zboară cocorii : REPUBLICA
— 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30 ; 21
• Mayerling (ambele 
BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 ; 
20,15, LUCEAFĂRUL — 9
16 ; 19,45, FAVORIT — 9,30 ;
16.30 ; 20, GRADINA DOINA 
20,30, GRADINA FESTIVAL
19.30
• Billy mincinosul : CAPITOL
— 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,30
• Asul de Pică : CAPITOL —
18.30 ; 20,30
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
FESTIVAL - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, STADIONUL DINAMO
— 20, GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU - 20
• Petrecerea : VICTORIA — 9 ;
11,15 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. BU- 
CEGI — 10 ; 15,45 ; 18, la grădină
— 20, MIORIȚA — 11 ; 15 ; 17.30 ; 
20
• Iubiri tăcute : CENTRAL — 10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,30 ; 20,30
• Matineu pentru copii : DOINA
— 10
• Această femeie : DOINA —
11.30 , 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
UNIREA — 15,30 ; 18. VITAN —
15.30 ; 18
• Lanterna 
PURI NOI 
continuare
• Dragoste !
— 9 ; 11,15 ; 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN -
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
NELE ROMANE — 20
• Jandarmul se însoară : 
VIȚA - 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 
FLOREASCA
20,30, i________  ______ __ ______
dină — 20
• Oră hotărîtoare î ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE - 15,30
• Marile vacanțe : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE - *“ “
FLACARA - 15,30 ;
• Așteaptă pînă se 
BUZEȘTI - 15.30 ; 18 
(H Intîlnire la vechea 
DACIA - 8,45 - 20,30 
nuare, PROGRESUL 15,30 ; 18, la 
grădină — 20
• Cocoșatul : CINEMATECA (sala 
Union) : — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21
• Argoman superdiabolicul î LIRA
- 15,30 ; 18, la grădină — 20. RA
HOVA - 15,30 ; 18
• Străinii j DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 17,45 : 20
• Dreptul de a te naște : FE-

GR A DI

GRAM-

GRADI-

cu amintiri : TIM-
— 9,30 — 20,30 în

șl viteză : FEROVIAR 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

“ - 13,30 ;
9,15 ; 

ARE-

GRI-
20,30,— tv.Ov , IU , , 4U,UU,

EASCA - 11 ; 16 ; 18,15 ;
ARTA — 15,30 ; 18. la gră-

- 17,45 ; 20, 
18,20 ; 20,15 

întunecă ?

moschee : 
în conti-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 august, tn țară : Vremea 
va fi ușor instabilă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse locale

t
18,00 Deschiderea emisiunii. Mi- 

croavanpremiera. 18.05 La porțile 
meseriei. Urmașii breslașilor bra
șoveni în momentul alegerii viitoa
rei profesii. 18,25 Armonii în Sol 
major. Program prezentat de elevi 
ai Școlii generale de muzică nr. 3 
din București. 18,45 Actualitatea 
în economie. 19,15 Anunțuri-pu- 
bllcitate. 19.20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20.00 Stagiune 
lirică TV. Titanul operei — Giu
seppe Verdi. Iși dau concursul : 
Nicolae Herlea, Marina Crîlovici, 
Magda Ianculescu, Iulia Buciucea- 
nu, Maria Săndulescu, Elena Si- 
mionescu, Octav Enigăreseu, La- 
dislau Konya, Cornel Stavru, Cor
nel Fînăteanu, Eduard Tumagea- 
nian, corul și orchestra Operei 
Române. 21,15 Reportaj TV: „Zile
le, nopțile — pămîntul și marea" 
— reportaj de Rodica Rarău și 
Alexandru Ionescu. 21,45 „Greie
rele și furnica", ,,Gigolo și Gigo* 
lette° — două schițe de S. Maug
ham — ecranizate de studiourile 
britanice și prefațate de autor. 
22,40 Telejurnalul de ndapte. 
22.55 Cîntecele mării. Cîntă Gigi 
Marga, Ileana Moți ca, Trio Do- 
Re-Mi. Dansează Dan Moise 
23,20 închiderea emisiunii.

de ploaie, mai frecvente în zona de 
munte și nordul țării. Vint potrivit. 
Temperatura în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între 7—17 grade, izo
lat mai coborîte. iar maximele între 
16—26 de grade. Tn București : Vre
mea va fi în general frumoasă, cu 
cer variabil, favorabil averselor de 
ploaie duoă-amiaza. Vînt slab pină 
la potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

Excelenței Sale
Domnului JORGE PACHECO ARECO

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Orientale a Uruguayului am 
plăcerea să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului român și 
al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală și de progres poporului prieten Uruguayan.

îmi exprim convingerea că relațiile amicale dintre cele două țări 
ale noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor romfia 
și Uruguayan, al păcii și înțelegerii în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Orientale a Uruguayului, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

România, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne Uruguayan, Jorge Peirano Facio.

Prefaceri
în peisajul economic 

al Uruguayului
O statuie situată în plin centru! 

orașului Montevideo imortalizează pe 
bravul și pitorescul locuitor al Pam- 
pei, faimosul „gaucho". Inscripția de 
pe soclu exprimă lapidar respectul 
uruguayenilor pentru înaintașii lor, 
pionierii care au populat cîndva în
tinderile străbătute de Rio de la 
Plata și au plămădit un neam de 
oameni dîrzi, iubitori de libertate. 
Oameni care au reușit, acum 145 de 
ani, să-și cucerească independența 
de stat, în condiții istorice dificile și 
să reziste cu succes vicisitudinilor. în 
galeria eroilor naționali, doi rămin 
pînă azi mai cunoscuți și venerați : 
Jose Artigas, neobosit luptător pentru 
libertatea patriei, „tatăl independen
ței" naționale, cum îi spun urmașii, 
și Jos 6 Batle y Ordonez, fost pre
ședinte al țării în timpul a două 
mandate, om de stat progresist, în 
timpul căruia s-au pus în practică 
măsuri ca ziua de muncă de opt ore, 
salariul minim obligatoriu, un avan
sat sistem de pensionare, indemniza
ție pentru șomeri, concedii plătite, in- 
vățămint laic și gratuit. în același 
timp, statul a preluat controlul di
rect al asigurărilor, căilor ferate, e- 
nergiei electrice și altor sectoare. în 
ansamblu, aceste cuceriri democra
tice au fost, conservate în ultimele 
cinci decenii și pe alocuri chiar dez
voltate. Continuă să existe în această 
țară un înalt grad de etatizare. 
Specificul economic al Uruguayului 
e definit de un subsol sărac și de un 
sol generos, deosebit de propice creș
terii vitelor și oilor, ramuri cu veche 
tradiție. Cu carnea, lina și pieile ex
portate.' Urugiiayul iși acoperă cea

mai mare parte a nevoilor econo
mice. Multă vreme acest specific a 
permis țării un grad relativ înalt da 
prosperitate. în ultimul deceniu situ
ația s-a modificat într-o oarecare mă
sură. in primul rînd ca urmare a e- 
voluției nefavorabile a prețurilor 
produselor de export pe piața inter
națională. Se înfruntă greutăți deri
vate din aceea că, în condițiile de azi, 
ale progresului industrial accelerat, 
devine neavantajoasă sprijinirea e- 
conomiei pe exportul cîtorva produse 
agrare, că singura garanție a stabi
lității și prosperității constă în va
lorificarea multilaterală și la nivel 
superior a resurselor naționale. Ac
celerarea procesului, încă incipient, 
de industrializare preocupă conduce
rea statului, care a fixat ca obiectiv 
imperios dotarea agriculturii cu teh
nică modernă, concomitent cu spo
rirea planului de investiții pentru 
construirea unor întreprinderi indus
triale moderne, pentru construcția de 
mașini și utilaje. Se fac eforturi în 
direcția sporirii producției de ener
gie electrică și expansiunii altor sec
toare de bază. Totodată, pe lista ex
portului Uruguayan, alături de arti
colele tradiționale, și-au făcut loc, 
într-o mai mare măsură, produsele 
manufacturate, unele cu grad înalt 
de elaborare. Aceste măsuri întrunesc 
adeziunea opiniei publice care re
clamă cu hotărîre valorificarea re
surselor proprii într-o manieră cit 
mai eficientă, conform intereselor 
naționale.

V. OROS
corespondentul „Scînteii* 
pentru Amarico Latină
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SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
COMPORTARE REMARCABILĂ LA „EUROPENELE 

DE CANOTAJ ACADEMIC 
Ioana Tudoran, Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, Ileana Ne
meth și Ștefania Borisov - campioane continentale la 4+1 

Echipajul de 8+1 — locul al lll-lea
Campionatele europene feminine de 

canotaj academic au luat sfîrșit du
minică la amiază pe lacul Tata. Com
petiția a fost dominată de sportivele 
din R. D. Germană, care au cucerit
3 medalii de aur, una de argint și 
una de bronz. O comportare remar
cabilă au avui sportivele din Româ
nia. Ele au obținut o medalie de aur 
și una de bronz.

Cea mai pasionantă întrecere a fi
nalelor a fost fără îndoială cursa de
4 plus i; care a fost cîștigată in mod 
magistral de echipajul României, al
cătuit din Ioana Tudoran. Mitana Bo
tez, Elisabeta Lazăr, Ileana Nemeth 
și Ștefania Borisov (cîrmaci). Sporti
vele românce s-au întrecut pe sine, 
oferind un final dramatic. Corespon
dentul agenției France Presse re

LUPTE LIBERE (JUNIORI) 
Stelian Popescu - campion 

european la 75 kg 
Andrei Suba și Marin Pîr- 
călabu - medalii de bronz

Au luat sfîrșit campionatele euro
pene de lupte libere pentru juniori 
desfășurate la Huskvarna. Medalia de 
aur la cat. 75 kg a revenit sportivu
lui român Stelian Pooescu. La cat. 
60 kg Andrei Suba a obținut meda
lia de bronz. O medalie de bronz a 
cucerit și Marin Pîrcălabu clasat pe 
locul trei la cat. 70 kg.

Rapid învingătoare în „Cupa municipiului
București"

marcă In cronica sa că vîslașele ro
mânce pot fi pe drept cuvînt numite 
„eroinele campionatelor". Intr-adevăr, 
echipajul României a oferit o între
cere spectaculoasă, impresionind mai 
ales în finalul cursei, cînd cele 4 
vîslașe, conduse de Ștefania Borisov, 
au depus eforturi extraordinare pen
tru a recupera și a termina victorioa
se. Ele au înregistrat timpul de 
3’46”16/100. fiind urmate de echipa
jele U.R.S.S. - 3’47”22/100 și R. D. 
Germane - 3’52”73/100.

Proba de 8 plus 1 a fost cîștigată de 
echipajul R. D. Germane cu timpul 
de 3’27”95/100. Echipajul U.R.S.S. — 
3’27”53/160 a obținut medalia de ar
gint, iar echipajul României — 
3’35”93/100 medalia de bronz.

BALCANIADELE
DE GRECO ROMANE 

Luptătorii români au cucerit 
4 medalii de aur

Luptătorii români de greco-romane 
au avut o frumoasă comportare tn 
cadrul balcaniadei desfășurate la Bur
gas. Patrj sportivi români : I. Gibu 
(48 kg), I. Păun (57 kg), I. Șerban 
(68 kg) și V. Dolipschi (peste 100 kg) 
au cucerit medaliile de aur la cate
goriile respective.

în citeva rînduri
COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA 

DE NATAȚIE, balcaniada, a luat sfir
șit la Atena cu succesul sportivilor 
din Iugoslavia, care s-au clasat pe 
primul loc atît la masculin (166 
puncte), cît și la feminin (189 punc
te). La masculin, echipa Bulgariei a 
ocupat locul doi cu 163 puncte, ur
mată de cele ale României — 159 
puncte. Greciei — 113 puncte și Tur
ciei — 27 puncte.

Echipa feminină a Bulgariei, în 
real progres, a ocupat locul doi cu 
146 puncte, înaintea României — 124 
puncte. Greciei — 87 puncte și Tur
ciei — 18 puncte.

TURUL CICLIST AL SLOVACIEI 
a luat sfîrșit o dată cu disputarea 
etapei a 7-a programată pe circuit 
la Zilina. Tn această etapă victoria 
a revenit cehoslovacului Marek, cro
nometrat pe 105 km cu timpul de 
2h25'45”. Pe locul doi, cu rezultatul

de 2h26’20”, s-a clasat alergătorul 
român M. Hrisoveni.

Turul ciclist al Slovaciei a fost 
cîștigat de Vlastimil Moravec (Ceho
slovacia) — '24b 15'51”, urmat de Jiri 
Vlcek (Cehoslovacia) — 24h 18’20” și 
Rudolf Labus (Cehoslovacia) — 24h 
18’51”. Primul dintre cicliștii români, 
Ștefan Suciu s-a clasat pe locul 51. 
cu 25h21”.

Alte rezultate de valoare au fast 
Înregistrate în ultima zi a campio
natelor de atletism ale orașului Mos
cova. In proba de SĂRITURĂ IN 
Înălțime, valentin gavrilov 
a realizat excelenta performanță de 
2,20 m. Eduard Gusin a aruncat 
greutatea la 19.20 m. fiind urmat in 
clasament de Voikin — 19,11 m și 
Karasev -r 19,00 m. Solontova s-a 
clasat prima la aruncarea discului cu 
59,50 m,

Invingînd, duminică seara, pe Stea
gul roșu cu 3—1, Rapid a cîștigat 
pentru a doua oară consecutiv „Cupa 
municipiului București”, tradițională 
competiție organizată in cinstea zilei 
de 23 August.

Partida jucată duminică seara a în
trunit calitățile unei finale, chiar 
dacă eă nu fusese precedată decît de 
o singură etapă preliminară, chiar 
dacă cele două formații se aflau la 
incepuț de sezon competițional. A 
fost un meci interesant, cu multe 
faze frumoase, cu multe execuții teh
nice demne de a fi văzute. Fără în
doială, jucătorul serii a fost tinărul 
atacant rapidist Neagu, care a marcat 
— printre altele — un gol cu totul 
neobișnuit. Recuperînd un balon, 
Neagu a fugit cu el spre linia de 
fund și. deși avea o poziție dificilă, a 
șutat în... spatele lui Adamache, aflat 
cu un .netru-doi in fața liniei de 
poartă. Și balonul a intrat în plasă, 
Adamache at.ingindu-1 doar cu mina.

Rapid este o cîștigătoare incontes
tabilă a întrecerii, dovedind in cele 
două jocuri susținute că se află în- 
tr-un stadiu avansat cu pregătirile ; 
echipa are vigoare, practică un joc e- 
lastic. menținînd un ritm oarecum 
constant pe întreg parcursul jocului. 
Citeva cuvinte aparte pentru Du
mitru. 3 cărei evoluție a fost în egală 
măsură aplaudată și reprobată : a 
fost aplaudată partea în care și-a e- 
talat cunoscutele-i calități tehnice sie 
contestată partea in care s-a compor-* 
tat iarăși în afara oricăror norme de 
etică sportivă, punînd în pericol in
tegritatea fizică a partenerilor de în
trecere. Clasamentul final al ..cupei" 
reflectă exact valoarea evoluțiilor ce
lor patru echioe. Steagul roșu (locul 
al doilea) fiind a doua echipă a dis
putei. „Stegarii" au venit la Bucu
rești pentru a cuceri trofeul, dar dacă

Mîine — finala „Cupei 
intercontinentale"

Fotbaliștii de la Feijenoord 
primiți cu flori pe aeropor* 

tul din Buenos Aires
Echipa de fotbal Feijenoord Rotter

dam, care a sosit de 24 de ore la 
Buenos Aires, se află cantonată la 
Candla, in apropiere de Buenos Aires. 
Aici, fotbaliștii olandezi fac ultimele 
antrenamente în vederea finalei „In
tercontinentale" pe care o vor susține 
la 28 august (primul joc). Comenta
torii agențiilor internaționale de pre
să remarcă in cronicile lor că, la so
sirea echipei olandeze pe aeroportul 
din Buenos Aires, mii de amatori de 
fotbal au făcut o remarcabilă primire 
oaspeților europeni. In comentarii se 
spune că fiecare membru al delega
ției a primit cite un buchet de tran
dafiri.

n-au realizat acest lucru, au obținut 
în schimb aprecieri pozitive din par
tea spectatorilor. Antrenorul Valentin 
Stănescu a reușit in anii de cînd se 
află la Brașov să reconstruiască a- 
ceastă echipă, să-i dea — cum sa 
spune — o linie in joc, s-o impună a- 
tenției opiniei publice sportive.

Steaua — învinsă de Rapid cu 1—0 
și învingătoare în fața Progresului cu 
4—0 — n-a arătat decit lucruri știute : 
că are la ora actuală un mănunchi de 
jucători tineri de real talent și de 
deosebită vigoare — Iordănescu. 
fotbalist de superclasă. Ștefănescu, 
Ciugarin. etc. etc-, dar că mai are și 
multe posturi asupra cărora stăruie 
semne de întrebare. Surprinde, de a- 
semenea. insistența cu care tehnicie
nii de la Steaua îi... caută un loc în 
echipă lui Dumitriu III. jucător talen
tat și serios, de altfel, dar care nu 
are nici o legătură — în joc — cu for
mația în care este mereu și mereu 
inclus. Ceea ce prejudiciază atît e- 
chîpei. cît și jucătorului 1

In sfîrsit. un cuvînt pentru echipa 
de rezervă a Progresului, care a făcut 
față onorabil (dacă nu mai mult) 
comnetitiei.

Tată si rezultatele tehnice înregis
trate : Simbătă : Raoid-Straun 1—0 : 
Steagul rosu-Progresu' 12—2) 6—3. 
după executarea a cite 5 lovituri de 
la 11 m.

Duminică : Steaua-Progresul 4—0 ; 
Rapid-Steagul roșu 3—1.

DINAMO BUCUREȘTI -

VERONA 2-2
în continuarea turneului pe care-1 

Întreprinde în Italia, echipa de fot
bal Dinamo București a jucat la Ve
rona cu echipa locală. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (1—2). Pentru fotbaliștii dina- 
moviști au marcat Nunweiller VI și 
Both. Miercuri, Dinamo joacă la Bo
logna.

PRONOSPORT
Progresul Brăila—Știința Bacău 1—# 1
Flacăra—Sportul studențesc 1—3 2 
Metalul Tirgoviște—Oțelul S—1 1 
Portul—Dunărea Giurgiu !—0 I
Poiana—Ș.N. Oltenița 1—1 x
Politehnica Galati—Ceahlăul î—0 l 
C.S.M. Sibiu-Minerul B.M. 5—1 1 
C.F.R. Arad—Olimpia Oradea 2—0 l 
Politehnica Timișoara—Vagonul 2—0 l 
Corvinul—Electroputere 3—0 1
Minerul Anina—Metalurgistul 1—0 I 
Gaz metan—Gloria Bistrița 1—0 1 
Olimpia S.M.—C.S.M. Reșița 2-1 1

Fond de premii 142 227 lei
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In cambodgia
agențiile de presă transmit:

MOSCOVA. — „Sărbătoarea elibe
rării" — sub acest titlu ziarul „Prav
da" a relatat despre desfășurarea pa- 
răzii militare și a demonstrației oa
menilor muncii de la București. De 
asemenea, se menționează despre ma
nifestațiile din alte localități din 
țara noastră prilejuite de cea de-a 
26-a aniversare a eliberării României.

La Teatrul de vară din Parcul 
central de cultură -și odihnă „Gor
ki" din Moscova a avut loc 
duminică o seară a prieteniei româ- 
no-sovietice, organizată de Asociația 
de prietenie sovieto-română. Luînd 
cuvîntul, viceamiralul I. I. Azarov, 
membru al conducerii centrale a 
A.P.S.R. a evocat momente din 
lupta comună a marinarilor sovietici 
și români In zilele lui august 1944, 
pentru eliberarea litoralului româ
nesc de cotropitorii fasciști. A urmat 
apoi un program artistic susținut de 
artiști moscoviți. O manifestare simi
lară a avut loc și în parcul Sokol
niki. Presa sovietică a continuat du
minică să publice numeroase articole 
și note consacrate sărbătorii națio
nale a României. Ziarele „Trud", 
„Sovetskaia Rossia", „Komsomolskaia 
Pravda", „Moskovskaia Pravda" și 
„Krasnaia Zvezda" au publicat mate
riale despre realizările obținute de 
poporul român, despre succesele în 
industrializarea țării, precum și des
pre colaborarea economică româno- 
sovietică. Ziarul „Pravda" a consa
crat acestui eveniment un articol 
semnat de corespondentul său în Ro
mânia. S. Petuhov, despre uzinele 
„Progresul" din Brăila.

BELGRAD — Posturile de radio 
Belgrad și „Novi Sad" au transmis 
reportaje și relatări despre parada 
militară și tradiționala demonstra
ție a oamenilor muncii de la 
București. Intr-un amplu comenta
riu, radio „Novi Sad" a evo
cat istoricul act de la 23 August 
și realizările obținute de România 
socialistă în cei 26 de ani de la eli
berare. De asemenea, principala emi
siune de actualități a programului 
de seară al televiziunii iugoslave a 
transmis un reportaj din Piața Avia
torilor de la București cu imagini 
de la parada militară și demonstrația 
locuitorilor Capitalei. Ziarul „Poli- 
tika" a publicat un amplu articol con
sacrat României, în care se arată, 
printre altele că. anul acesta. Ziua 
națională a României este sărbători
tă aproape în același timp cu prima 
aniversare a Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, care .are 
o importanță deosebită prin fantul că 
a trasat linia dezvoltării sociale în 
noua etapă.

BUDAPESTA. — Televiziunea din 
R. P. Ungară a transmis du
minică un bogat program închi
nat celei de-a 26-a aniversări a 
zilei eliberării României. Au fost pre
zentate imagini care ilustrează marile 
transformări economice și soeial-cul- 
turale, rezultatele obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pe drumul con
strucției socialiste. Tn cadrul emisiu
nii, despre semnificația zilei de 23 
August a vorbit Dumitru Turcus. am
basadorul României la Budapesta. Au 
fost transmise, de asemenea, imagini 
de la parada mil’toră si demonstrația 
oamenilor muncii din București. Sea
ra, televiziunea a prezentat integral 
spectacolul dat recent la Budapesta 
de colectivul Teatrului satiric-muzi- 
cal „Constantin Tănase" din Bucu
rești, spectacol care s-a bucurat de 
un deosebit succes. Tot duminică, la 
posturile de radio ungare a început 
„Săptămîna culturii românești".

VARȘOVIA. — Duminică seara, 
televiziunea poloneză a prezentat 
imagini de la parada militară și de
monstrația oamenilor muncii din 
București. In parcul varșovian 
Bielany a avut loc o reușită „dumi
nică a culturii românești". Manifes

26 de ani de la eliberarea capitalei Franței

PARISUL GLORIOASEI REZISTENȚE
Timpul a cernut 26 de ani peste 

cea mai clocotitoare perioadă din ’ 
existența Parisului : august 1944. în 
cimitirul din Ivry, sutele de mor
minte ale insurgenților căzuți pen
tru eliberarea Parisului sînt acope
rite în aceste zile cu flori proaspete, 
locul martiriului tinerilor asasinați la 
cascada din Bois de Boulogne e ve
nerat cu pietate, nenumăratele in
scripții de pe zidurile stropite cîndva 
cu sîngele eroilor sînt încă vizibile 
și litera lor continuă să răscolească 
conștiințele.

Epopeea rezistenței franceze, lup
tele din cele aproape 1 600 de zile de 
ocupație fascistă, de la 10 mai 1940 
pină la sfîrșitul lui august 1944, sa
crificiul miilor de eroi căzuți pe 
fronturile rezistenței și ale insurecției, 
au fost opera unui întreg popor în 
fruntea căruia s-au situat comuniști’, 
încă din septembrie 1941, Keitel 
scria într-o ordonanță secretă : „O 
mișcare de rebeliune comunistă ac
ționează în toate regiunile ocupate. 
Ea se traduce prin atentate împotri
va militarilor armatei germane și 
printr-un război de partizani organi
zat. Un mare număr de conflicte eco
nomice și politice au loc în aceste re
giuni". în vara lui 1944, armata re
zistenței franceze număra jumătate 
milion de oameni, din care 250 000

PESTE HOTARE
tarea, organizată în fiecare an cu o- 
cazia zilei de 23 August, a cuprins un 
spectacol prezentat de un ansamblu 
artistic bucureștean și o seară de poe
zie, balade și muzică populară ro
mânească în interpretarea unui grup 
de artiști ai scenelor varșoviene. Pe 
aleile parcului, panouri cu fotografii 
prezentau imagini din viața și activi
tatea poporului român, precum și ta
blouri din cele mai pitorești regiuni 
ale țării.

In localitatea Lublin, in cadrul ma
nifestărilor prilejuite de aniversarea 
eliberării României, a fost deschisă 
expoziția „Imagini din România". 
Panourile prezintă vizitatorilor as
pecte din viața și activitatea poporu
lui român în anii puterii populare.

BERLIN — Ziarul „Neues Deutsch
land" de duminică a publicat un 
amplu articol intitulat „România 
sărbătorește ziua eliberării", în care 
se prezintă un bilanț al succeselor 
obținute de țara noastră în ultimii 
26 de ani. Se subliniază că România 
s-a transformat într-un stat modern, 
cu o industrie puternică și cu o agri
cultură în plină dezvoltare. în arti
col este subliniată dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și R. D. 
Germană. Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, la postul de televiziune din 
R. D. Germană a vorbit Nicu Șerban, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei. Posturile de radio din R. D. 
Germană au transmis în aceste zile 
emisiuni consacrate sărbătorii națio
nale a României, reportaje cu pri
vire la realizările economice ale țării 
noastre, muzică românească.

SOFIA. — Sub semnătura unor zia
riști bulgari sau români, presa bul
gară de duminică a inserat numeroa
se reportaje și articole însoțite de fo
tografii, oglindind succesele remarca
bile obținute de România în cei 26 
de ani care au trecut de la eliberarea 
țării. Sînt prezentate în special reali
zări din domeniile industriei construc
toare de mașini, petrochimiei, meta
lurgiei, agriculturii, științei și cultu
rii. în cadrul Săptămînii muzicii și 
artei interpretative românești, postu
rile de radio bulgare au transmis con
certe de muzică simfonică, populară 
și ușoară românească. Au fost pre
zentate emisiuni speciale, reportaje, 
precum și filme de televiziune despre 
România.

TIRANA. Ziarul „Zerl 1 Popullit" 
de duminică scrie că eliberarea Ro
mâniei și răsturnarea dictaturii mili
tare fasciste au constituit o mare vic
torie pentru poporul român, o încu
nunare a eforturilor de secole pentru 
libertate națională, independență și 
progres social. Ziarul se referă pe 
larg, prezentînd cifre și date concre
te, la succesele obținute în anii care 
au trecut de la 23 August 1944. subli
niind că în această perioadă România 
și-a schimbat aspectul, datorită mun
cii și eforturilor creatoare ale poporu
lui român. Sînt evocate legăturile de 
prietenie dintre popoarele român și 
albanez, legături care au dobîndit un 
sens nou de cînd cele două popoare 
au devenit stăpînii propriilor lor des
tine.

HAVANA. — Sub auspiciile Insti
tutului cubanez pentru prietenie intre 
popoare, la Havana a avut loc o adu
nare festivă la care au participat Se- 
vero Aguirre, membru al C.CÎ al P.C. 
din Cuba, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din Havana, 
precum și diplomați acreditați în ca
pitala Cubei. Ambasadorul României, 
Vasile Mușat, a vorbit la adunarea 
festivă, precum și la televiziune des
pre însemnătatea zilei de 23 August.

acționau în cadrul unităților regu
late ale franctirorilor și partizanilor. 
Se apropia marele ceas al răfuielii 
finale, clipa patetică cînd întrebarea 
plină de angoasă : „Va arde Pari
sul ?“ avea să-și primească răspun
sul. Sub permanenta amenințare a 
distrugerii în urma ordinului dat de 
Hitler, sub chinuitoarea întrebare cu 
privire la destinul acestei străvech' 
vetre de cultură europeană, luptele 
sîngeroase nu au încetat nici o clipă.

Planul de distrugere a Parisului 
n-a putut fi însă pus în aplicare, 
datorită acțiunilor prompte ale uni
tăților patriotice, datorită rezistenței 
întregului popor francez, succeselor 
franctirorilor și partizanilor. Parisul, 
ca și Bucureștiul, ca atîtea orașe ale 
Europei care au suferit ocupația 
Germaniei fasciste, are mîndria de a 
se fi eliberat cu propriile forțe. în 
foburgurile Parisului apăruseră uni
tățile „Gavroche", companiile „Jeu- 
nesse heroique" și „Saint-Just", de
tașamentele de luptă ..Vaillant-Cou- 
turier", „Bara" și „Oradour", străzile 
se acopereau de baricade, podurile 
peste Sena erau cucerite unul după 
altul și curățite de minele fasciste, 
înainte ca acestea să apuce să ex
plodeze, acoperișurile capitalei fran
ceze, atît de cîntate de parizieni, erau 
în mîinile partizanilor și ale francti
rorilor care dominau orașul.

PHENIAN. — în capitala R.P.D. 
Coreene au avut loc o serie de ma
nifestări consacrate zilei eliberării 
României. La sediul Ministerului A- 
tacerilor Externe al R.P.D. Coreene a 
fost organizată o intilnire prieteneas
că pentru membrii Ambasadei româ
ne la Phenian, la care au participat 
ministrul afacerilor externe, Hă Dam, 
precum și funcționari superiori ai 
ministerului. Ambasadorul României 
la Phenian, Aurel Mălnășan, a rostit 
o cuvîntare la posturile de radio și 
televiziune, iar in seara zilei de 23 
August, la combinatul metalurgic din 
Kanșen a avut loc un miting, la care 
au participat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, pre
cum și un mare număr de muncitori. 
Directorul combinatului și ambasado
rul român au rostit cuvintări.

ULAN BATOR. — Ambasadorul ro
mân Sandu Ioan a vorbit la postul de 
televiziune despre importanța istorică 
a actului de la 23 August 1944, după 
care a urmat o emisiune prezentînd 
imagini din România. De asemenea, 
ambasadorul României a semnat în 
ziarul „Unen", un articol despre im
portantele succese obținute de Româ
nia în anii construcției socialiste.

TEHERAN. — Cea de-a 26-a ani
versare a eliberării României de sub 
jugul fascist a fost marcată de presa 
iraniană prin numeroase articole în
soțite de fotografii. Cotidianul „Kay- 
han" publică articolul redacțional in
titulat „România la 26 de ani de la 
eliberare", însoțit de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. La rindul 
său, cotidianul „Etelaat", în articolul 
redacțional intitulat „Ziua eliberării 
României", subliniază că economia 
României, în special industria, înain
tează cu impetuozitate, obținînd re
zultate remarcabile. Articole consa
crate zilei de 23 August au apărut și 
în cotidianele „Marde Mobarez", 
„Bourse", „Teheran Journal", „Ayan- 
degan" etc. Posturile iraniene de ra
dio au transmis emisiuni speciale, iar 
televiziunea a consacrat o emisiune 
României, în cursul căreia a luat cu
vîntul ambasadorul țării noastre, 
Pavel Silard.

PARIS. — Ziarul „L’Humanite" a 
publicat un articol intitulat „Româ
nia sărbătorește a 26-a aniversare a 
eliberării sale". La rîndul său, ziarul 
„Combat" inserează articolul intitulat 
„România pe drumul construcției so
cialiste".

NICOSIA — La clubul Ligii de eli
berare a Ciprului din Nicosia a avut 
loc o seară românească cu participa
rea unor deputați, oameni de cultu
ră și artă, locuitori ai capitalei ci
priote. Au fost prezentate aspecte 
din realizările obținute de poporul 
român în toate domeniile de activi
tate. In cadrul clubului este deschi
să o expoziție de fotografii și obiecte 
de artizanat care se bucură de inte
res și apreciere.

BUENOS AIRES. — Posturile de ra
dio din Argentina au marcat cea de-a 
26-a aniversare a eliberării României, 
Sîtbliniind semnificația zilei de 23 Au
gust în istoria poporului român. în 
programul lor a fost inclusă mu
zică simfonică românească, iar tele
viziunea a transmis filmul docu
mentar românesc „Excursie pe lito
ral".

SANTIAGO DE CHILE. — Ziarul 
chilian „El Siglo" și-a consacrat arti
colul de fond din 23 august celei _dc-a 
26-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, în care relevă 
prefacerile petrecute în toate dome
niile de activitate din România.

în luptele pentru Paris și pentru 
Franța și-au dat viața luptînd eroic 
numeroși cetățeni ai altor națiuni, 
printre care patrioți români, foști 
luptători în Spania sau studenți ai 
universităților franceze.

Parisul și-a schimbat cu propriile 
mîini un destin amar ce părea pe
cetluit. Tributul de singe a fost greu, 
dar bătălia ciștigată. Cînd armatele 
aliate au intrat în Paris, cînd gene
ralul Leclerc a trecut cu primele sale 
tancuri pe sub Arcul de Triumf, Pa
risul era liber, eliberat de poporul 
lui, de cei ce nu uită niciodată, de 
cei ce nu pot uita.

★

Două ceremonii au marcait dumini
că cea de-a 26-a aniversare a elibe
rării Parisului de sub ocupația fas
cistă. O demonstrație a participanților 
la evenimentele din august 1944 s-a 

, încheiat cu depunerea unor coroane 
de flori la Mormintul soldatului necu
noscut de la Arcul de Triumf. Tot 
duminică, sute de foști combatanți 
antifasciști au cinstit printr-un minut 
de reculegere memoria tinerilor pa
trioți torturați de fasciști în' august 
1944 la Bois de Boulogne.

Ioan GRIGORESCU
Paris, 24.

viu criticată
® PROTESTUL M.A.E. AL

R. D. VIETNAM >
HANOI 23 (Agerpres). -r Ministerul 

Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității la 22 august o de
clarație în care condamnă escalada
rea de către Statele Unite ale Ameri- 
cii a războiului din Cambodgia, anun
ță agenția V.N.A. în declarație se 
cere Statelor Unite să-și retragă ne- 
întîrziat toate trupele din Vietnam 
și Cambodgia și să înceteze extermi
narea poporului khmer.

Poporul și guvernul vietnamez, se 
arată în declarație, „condamnă cu 
hotărîre escaladarea războiului din 
Cambodgia și sprijină pe deplin po
ziția justă a Guvernului Regal de 
Unitate Națională exprimată in de
clarația din 11 august a.c., în care 
cere Statelor Unite să înceteze răz
boiul din Cambodgia.

Ne exprimăm convingerea că po
porul khmer, unit in jurul Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, laolaltă 
cu popoarele din Laos și Vietnam, și 
bucurîndu-se de simpatia și spriji
nul tuturor oamenilor progresiști din 
întreaga lume, va dejuca planurile 
imperialiștilor americani și va ob
ține victoria deplină, se arată în în
cheiere în declarație.

@ MANSFIELD: NOILE LI
VRĂRI DE ARME CĂTRE 
CAMBODGIA PROVOACĂ 
ÎNGRIJORARE

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Noul acord cu privire la acordarea 
de ajutor militar Cambodgiei va duce, 
fără îndoială, la creșterea numerică 
a personalului militar american în 
această țară, a declarat liderul ma
jorității democrate în Senatul ame
rican, Mike Mansfield, unui cores
pondent al agenției United Press In
ternational. Situația creată în Cam
bodgia nu inspiră optimism și tot 
mai mulți dintre senatorii americani 
sînt îngrijorați de aceasta, a adău
gat el.

Referindu-se la această problemă, 
ziarul „Evening Star" apreciază că 
„un indiciu al intensificării agresiu
nii americane în Cambodgia îl repre
zintă și faptul că președintele Nixon 
nu a stabilit nici un fel de limite 
geografice bombardamentelor din 
Cambodgia". După cum menționează 
„Evening Star", piloții americani e- 
fectuează aproximativ 50 de raiduri 
zilnic.

A

SEUL 24 (Agerpres). — Vicepreșe
dintele S.U.A., Spiro AgnevV. ,
sosit la Seul în cadrul turneului său 
asiatic, a avut luni o primă întreve
dere cu șeful regimului de la Seul, 
Pak Cijan Hi. într-un interviu pen
tru presă, acordat în avionul care îl 
transporta spre Seul. Agnew a de
clarat că Statele Unite „vor face tot 
ce este posibil pentru a ajuta regi
mul Lon Noi". Observatorii au cali
ficat această declarație drept cea 
mai categorică făcută vreodală de un 
reprezentant american in favoarea 
militarilor de la Pnom Penh.

★

HANOI 24 (Agerpes). — Deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam a fost do-
borît un nou avion fără pilot, apar- 
ținînd forțelor aeriene ale S.U.A.. a- 
nunță agenția V.N.A. Acesta este cel 
de-al 3 360-lea aparat american do- 
borît în R. D. Vietnam.

0 DECLARAȚIE A M.A.E. 
AL R.P.D. COREENE
PHENIAN 24 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Democrate Coreene a 
dat publicității o declarație în care se 
atrage atenția asupra faptului că în 
ultima vreme acțiunile trupelor ame
ricane din Coreea de sud s-au inten
sificat. De la baza aeriană din Oki
nawa au fost aduse în Coreea de sud 
o serie de avioane de bombardament 
și vinătoare. Concomitent, se spune în 
declarație, au fost săvîrșite numeroase 
acțiuni de încălcare a zonei demili
tarizate. Guvernul R.P.D. Coreene, se 
subliniază în declarație, icere înceta
rea acestor acțiuni.

Muncitori spanioli, care lucrează in R. t ă German ei, manifestînd la 
Dusseldorf în semn de solidaritate cu lupta muncitorimii din Spania pentru 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață

Cel de-al XlII-lea Con
gres mondial de istorie,care 
și-a desfășurat timp de o săptămînă 
lucrările, s-a încheiat duminică la 
Moscova. Au participat oameni de 
știință din 60 de țări ale lum'ii. De
legația română a fost condusă de 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe So
ciale și Politice.

La Copenhaga a începui 
săptămîna luptei pentru 
ieșirea Danemarcei din 
N.Ă.T.O., inițiată de un grup de 
partide politice, organizații sindicale 
și obștești. Acțiunile participanților 
la această manifestare vor fi coordo
nate de „Comitetul 24 august", denu
mit astfel deoarece în această zi, cu 
21 de ani in urmă, Danemarca a sem
nat acordul referitor la intrarea în 
N.A.T.O.

Un acord de restabilire 
a relațiilor diplomatice în
tre R.fl.U. și Iran, la nivel de 
ambasador, a fost anunțat de ziarul 
„Al Ahram". Relațiile dintre cele 
două țări fuseseră ’întrerupte în I960, 
din cauza unor divergențe în pro
blema recunoașterii Israelului de că
tre guvernul iranian.

Noul ambasador al R. P. 
Chineze în R. P. Polonă. 
Agenția China Nouă anunță că Yao 
Kuang a fost numit ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Chineze în Republica 
Populară Polonă. Noul ambasador 
chinez a părăsit luni Pekinul, cu des
tinația Varșovia.

„Pacea și securitatea în Europa 
sînt absolut indivizibile"

PRESA IUGOSLAVĂ DESPRE RECENTELE CONVORBIRI ALE 
LUI MITIA RIBICICI ÎN ȚĂRILE SCANDINAVE

BELGRAD 24 (Agerpres). — Rezul
tatele recentului turneu al președin
telui Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mitia Ribicici, în 
Danemarca, Norvegia și Suedia au 
fost întîmpinate cu satisfacție la Bel
grad — relevă agenția Taniug într-un 
comentariu consacrat convorbirilor 
purtate cu șefii guvernelor acestor 
țări — Hilmar Baumsgaard, Per Bor- 
ten și, respectiv, Olof Palme. „Deși 
vizitele lui Mitia Ribicici au avut un 
caracter particular, schimbul de ve
deri din capitalele celor trei țări au 
abordat problemele majore ale situa
ției actuale din Europa și colabora
rea bilaterală pe diverse planuri".

Ziarul „Borba" remarca, la rîndul 
său, faptul că recentele convorbiri ale 
lui Mitia Ribicici cu omologii săi 
scandinavi au gravitat în jurul pro
blemei celei mai actuale din Europa 
— aceea a securității și colaborării pe 
continent, deoarece părțile, așa cum 
sublinia ziarul, sînt „profund convin
se că pacea și securitatea în Europa 
sînt absolut indivizibile, că ele repre

ORIENTUL APROPIAT
• DUPĂ VIZITA REGELUI HUSSEIN ÎN R.A.U. • YASSER 

ARAFAT LA CAIRO

AMMAN. — Regele Hussein al Ior
daniei și persoanele care l-au însoțit 
în vizita sa la Cairo s-au înapoiat 
duminică la Amman. In cursul celor 
trei zile petrecute în R.A.U., regele 
Hussein a avut o serie de întrevederi 
ou președintele Nasser, în cadrul că
rora a fost abordată situația din 
Orientul Apropiat.

Intr-o declarație făcută după îna
poierea în patrie, premierul iorda
nian, Abdel Moneim Rifai. care a 
făcut parte din suita suveranului ha- 
șemit. a arătat că discuțiile purtate au 
relevat „concordanța perfectă a punc
telor de vedere ale celor două părți 
asupra evoluției situației".

★

CAIRO — Salah Gohar, secretar 
de sitat în DJinistenil Afacerilor Ex
terne al R.A.U., l-a convooat pe am
basadorul Irakului la Cairo pentru a

Cu prilejul aniversării a 
51 de ani de la proclamarea 
independenței fliganista- 
nUlUÎ, la Kabul 3-3 deschis o ex
poziție a realizărilor acestei țări In 
industrie și agricultură.

În Ecuador a fost efec
tuată o nouă devalorizare a 
valutei naționale — sucre- 
Cursul oficial de schimb a fost stabi
lit la 25 sucre pentru un dolar ame
rican. Observatorii de specialitate 
apreciază că această devalorizare este 
un rezultat al presiunilor exercitate 
de Fondul Monetar Internațional.

20 de persoane și-au pierdut viața, iar 13 au fost declarate dispărute in 
timpul taifunului „Ănita", care a bîntuit două zile asupra regiunilor din sti- 
dul Japoniei. Totodată, circa 600 de case au fost complet distruse și peste 
27 000 inundate.

Din cauza vintului puternic șt a furtunii au avut de suferit 28 de nave 
japoneze si străine, aflate în apele Japoniei. în fotografie : o mașină răstur
nată de taifun.

zintă o preocupare și, în același timp, 
o mare obligație pentru toate țările 
europene".

Interesul comun al părților pentru 
pace și securitate, notează în conti
nuare ziarul, este însoțit de dorința 
lor comună „de a consolida și men
ține tot ceea ce ar putea să aibă un 
efe.t pozitiv asupra eliminării surse
lor de încordare internațională exis
te te sau potențiale din lume în ge
ne . al".

Posibilitățile de a promova legături 
comerciale avantajoase și de a con
solida cooperarea economică, se arată 
în continuare în comentariu, au fost 
o altă temă majoră a discuțiilor pre
mierului iugoslav în capitalele scan
dinave. Este vorba de o preocupare 
permanentă „de a întreține o atmos
feră propice în relațiile reciproce, de 
a consolida legăturile existente, de a 
crea un climat și mai favorabil și noi 
condiții pentru intensificarea colabo
rării bilaterale în domeniile econo
mic, cultural, politic, ca și în altele".

protesta împotriva deținerii de către 
autoritățile de la Bagdad a 200 de 
egipteni intr-o regiune de deșert de 
ta frontiera irako—kuweitiană, anun
ță agenția M.E.N. Gohar a cerut să li 
se permită cetățenilor egipteni să 
părăsească Irakul, viața acestora 
fiind în pericol din cauza lipsei de 
hrană și api.

★

CAIRO 24 (Agerpres). — Dumini
că a sosit la Cairo Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea Pales
tinei. După cum informează agenți
ile de presă, Yasser Arafat va con
tinua convorbirile cu Mohamed Has- 
sanein Heykal, ministrul egiptean al 
orientării naționale, începute săptă
mîna trecută între o delegație a or
ganizației „Al Fatah" și personalități 
oficiale egiptene.

Printre pr -cipalele probleme care 
vor fi examinate figurează relațiile 
dintre autoritățile egiptene și mișca
rea palestineană.

ADDIS ABEBA

Deschiderea sesiunii
Consiliului ministerial al O.U.A.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 
tn capitala Etiopiei, Addis Abeba, 
s-a deschis sesiunea Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității A- 
fricane, consacrată examinării celor 
mai importante probleme care preo
cupă în prezent continentul african. 
Delegații la sesiune vor prezenta a- 
poi propunerile și recomandările a- 
dunării șefilor de stat și de guvern 
ai țărilor membre ale O.U.A., care 
urmează să se deschidă tot la Addis 
Abeba la 1 septembrie.

Lucrările actualei sesiuni au fost 
deschise de împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, care a prezentat un larg

în legătură cu încheierea 
cu succes a lansării de ra
chete purtătoare lntr‘° zonă 
din Oceanul Pacific, agenția TASS 
anunță că începind cu data de 23 
august a.c. zona respectivă este li
beră pentru navigație și zborurile 
avioanelor.

Guvernul Republicii Afri
ca Centrală a fâcut cunoseutâ 
hotărîrea sa de a adera la Trata
tul privind neproliferarea armelor 
nucleare. Președintele țării, Jean Be
del Bokassa, urmează să ratifice ho
tărîrea guvernului.

Uraganul „Dorothy", caro 
s-a abătut la sfîrșitul săptămînii tre
cute asupra Insulei Martinica, s-a sol
dat cu moartea a 42 de persoane și 
cu distrugerea a numeroase case. 
Insula Martinica a fost declarată 
„zonă sinistrată". După revenirea cal
mului, pe insulă a început activitatea 
pentru restabilirea condițiilor normale 
de viață.

Scăderea cursului lirei 
Sterline. Confirmînd previziunile 
pesimiste asupra viitorului eco
nomiei Marii Britanii, formulate de 
Institutul național de cercetări eco
nomice și sociale din Londra, slăbi
rea poziției lirei sterline pe piața de 
schimb s-a accentuat luni dimineața, 
ajungînd la nivelul său cel mai scă
zut din ultimele 10 luni.

Uganda va părăsi Com- 
monwealthul dacă Marea 
Britanie va transpune în v 
practică intenția sa de h 
livra armament R.S.A. - * 
declarat Vincent Rwanwaro, minis
trul adjunct al afacerilor externe al 
Ugandei.

In urma grevei salariați- 
lor poștali din Canada, 
aproape 200 oficii poștale au fost în
chise în provinciile Ottawa, Quebec 
și Manitoba.

înscenarea judiciară 
de la Pretoria

20 de africani pasibili de
pedeapsa capitală

PRETORIA 24 (Agerpres). — La 
Pretoria a început luni procesul in
tentat unui grup de 20 de africani, 
acuzați de a fi încercat să răstoarne 
guvernul rasist sud-african. 19 dintre 
aceștia fac parte din grupul celor 22 
de africani achitați în mai 1969 de 
un tribunal special. Acuzații sini pa
sibili de pedeapsa capitală, sub mo. 
tiv că ar fi incitat la război împo
triva regimurilor de la Salisbury șl 
Pretoria. Unul din capetele de acu
zare îl constituie, de asemenea, fap
tul că inculpații ar fi fost membri ai 
Congresului African National, partid 
aflat în ilegalitate.

Referindu-se la această acțiune ju
diciară. ziarul britanic „Times" scrie 
că „nu se poate avea' încredere într-o 
judecată care se desfășoară conform 
procedurii poliției sud-africane. Adu
narea constituantă de la Pretoria a 
oferit poliției puteri nelimitate în
tr-un regim unde, așa cum arată ra
poartele sud-africane însele, anual 
un cetățean din 40 este condamnat la 
închisoare".

tablou al evoluției situației din Afri
ca. El s-a referit, de asemenea, la 
intențiile Angliei de a livra arme 
Republicii Sud-Africane, considerînd 
că traducerea în fapt a acestei in
tenții este condamnată de toate ță
rile continentului.

în discursul său, împăratul Etiopiei 
a relevat, totodată, că eliberarea te
ritoriilor africane care se mai află 
sub dominația colonială rămîne în 
continuare unul din principalele o- 
biective care stau în fața popoarelor 
africane și a cerut să se ia măsuri 
eficiente pentru lichidarea totală șl 
definitivă a colonialismului.
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