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A XXVII-a aniversare a eliberării a fost sărbătorită 

in toată țara sub semnul puternicei unități a 

națiunii noastre socialiste, a hotăririi întregului 

popor de a înfăptui neabătut politica internă și 

internațională a Partidului Comunist Român

PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Tribuna centralâ în timpul parâzii militare »i demonstrației oamenilor muncii din Capitals Foto î Agerpre*

Mereu nouă prin succesele ra
portate. prin puternicul său entu
ziasm popular, prin generoasa eta
lare a sentimentelor de dragoste 
și fidelitate față de partid, sărbă
torirea lui 23 August — in Capitală 
ca pretutindeni ia țară — a expri
mat și-n acest an, la a XXVII-a a- 
niversare a eliberării, grandoare și 
optimism, bucurie și forță, dina
mismul caracteristic vieții noastre 
social-politice. însuflețite de spiri
tul Congresului al X-lea al partidu
lui. de marele program al dezvol
tării multilaterale a societății so
cialiste.

In Piața Aviatorilor din București 
— unde a avut loc ieri parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală — tribuna cen
trală era dominată de stema Re
publicii Socialiste România, înca
drată de datele festive „1944—1971*’. 
Dedesubt, o urare scumpă tuturor : 
„Trăiască 23 August, Ziua elibe
rării României de sub jugul fas
cist”. De cealaltă parte a pieței se 
află portretele marilor dascăli ai 
proletariatului : Marx, Engels,
Lenin. Pe fundalul azuriu al tribu
nelor se pot citi urările : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societății 
noastre ..Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România „Trăiască po
porul român, constructor al socia
lismului „Trăiască unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comuniste 
șl muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor antiimperiallste 
„Trăiască pacea și prietenia intre 
popoare

Imaginea festiva este întregită de 
prezența trupelor Forțelor noastre 
Armate, aliniate pentru paradă.

Ora 8. Intimpinațl cu vii și 
puternice aplauze de asistența din 
tribune sosesc conducătorii parti
dului și statului. în tribuna oficială 
iau loc tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu soția sa Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vlrgil 
Trofin, Iile Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Flori an Dănălache. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 

Lupu, Dumitru Popa. Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica. Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mlu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion Iliescu. V’asile Pa- 
tiiineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului.

Alături de conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre, in tribu
na oficială au luat loc tovarășii : 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
Mihail A. Leseciko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Li 
Dă-șîn, membru supleant al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, șe
ful Direcției Generale Politice a 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, Țvietin Miatovici, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Henri Krasucki, membru al 
Biroului Politic al P.C. Francez, se
cretar al Confederației Generale a 
Muncii, Agostino Novella, membru 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist Italian, Jos Van Eynde, pre
ședintele Partidului Socialist Bel
gian, Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al CC. al P.C. din 
Belgia, Janis Katsouridis, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului AKEL din Cipru, Hugh 
Moore, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Irlanda, Abdalah 
Ahmed El Khamry, membru al Co
mitetului Executiv, secretar general 
adjunct al Frontului Național, mi
nistrul informațiilor și culturii din 
Republica Democratică Populară a 
Yemenului, BoriB Grigorievici An
dreev, conducătorul delegației A- 
sociațlei de prietenie sovieto-ro- 
mâne.

în celelalte tribune ae aflau con
ducători al instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, vechi mili- 
tanțl ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, participant la insu
recția armată din august 1944, ge
nerali activi $i In rezervă, foști co

mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, muncitori fruntași din 
întreprinderile bucureștene, acade
micieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, activiști ai organe
lor centrale de partid și de stat, zia
riști români și străini.

în tribune se aflau, de asemenea, 
membrii delegației Partidului Co
munist din Japonia : Tomio Nishi- 
zawa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.J . Elzo Koba
yashi, membru supleant al C.C. al 
P.C.J.. Hiroshi Kikunami. activist 
la secția internațională a C.C. al 
P.C.J. ; membrii delegației partidu
lui Comunist din Spania : Santiago 
Alvarez, Ramon Mendezona. Juar, 
Calanda și Muricio Perez, membri 
al Comitetului Executiv al P.C.S. : 
Carlo Galluzzi și Abdon Alinovi, 
membri ai Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian ; Claude Poperen, 
membru supleant al Biroului Politic 
al P.C. Francez ; membrii delega
ției Asociației de prietenie sovieto- 
române ; membrii delegației milita
re chineze ; grupul de ziariști chi
nezi, precum și un grup de turiști 
din R. P. Chineză, condus de tova
rășul Tin Pin, membru al Comite
tului orășenesc de partid Pekin, 
președintele Comitetului Revoluțio
nar al raionului Tunvan, secretar al 
comitetului regional de partid; de
legația comunei Pravăț din R.P. 
Bulgaria.

Au participat, de Rsemenea, gru
puri de activiști de partid, de stat, 
ai organizațiilor sindicale din 
U.R.S.S., Cuba, R.P. Ungară, R.P. 
Bulgaria, R.P. Polonă. R.S.F. Iugo
slavia, R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, ai Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. din 
Italia, Franța, Brazilia. Belgia, 
Peru, Haiti, Marea Britanle, Olan
da, S.U.A., Danemarca, Republica 
Arabă Unită, Republica Democrati
că Populară a Yemenului, care se 
află în aceste zile In țara noastră.

Slnt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România, atașați militari 
șl alți membri ai corpului diplo
matic.

Partidului—gîndul cel mai înalt 
lingă flamurile marii sărbători
Un sunet prelung de trompetă ves

tește sosirea în Piața Aviatorilor a 
ministrului Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță. Comandantul 
parăzii, generalul-locotenent Nicolae 
Militaru, prezintă raportul. Se des
fășoară ceremonialul trecerii în re
vistă a trupelor. Geometria rîndu- 
rilor ostășești, alinierea impecabilă, 
ținuta statuară reflectă perfecta pre
gătire și disciplina militară.

în front, flăcăi viguroșl, căliți pe 
cimpurile de instrucție. String in 
palme oțelul armelor prezentate 
pentru onor. Par ciopliți din creme
ne. De veacuri și veacuri, meleagu
rile acestea iși au, cu fiecare gene
rație, apărători neclintiți.

Moștenitori ai gloriei străbune, 
educați de partid in spiritul pa

Trup din trupul poporului, 
defilează armata patriei

în sunetul fanfarei, in pas de de
filare, batalioanele pedestre dau 
onorul Comandantului Suprem al 
Forțelor Armate, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. conducerii de partid și 
de stat. Intr-o impresionantă revăr
sare de forță, trec ofițeri elevi ai 
Academiei militare, elevi al școli
lor și liceelor militare, infanteriști, 
vinători de munte, grăniceri, ostași 
ai trupelor de securitate. Mai ră
sună Încă în cugetele lor amintirea 
grandioasei adunări populare ce a 
marcat împlinirea a 150 de ani de 
la mișcarea revoluționară condusă 
de Tudor Vladimirescu și festivita
tea înălțării la gradul de locotenent 
g absolvenților de școală militară, 

triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, ostașii dau 
expresie hotăririi de a sluji cu cre
dință patria și cuceririle revoluțio
nare ale poporului, mărețele idea
luri ale socialismului și comunismu
lui.

Răsună Imnul de Stat o dată cu 
21 salve de artilerie, in semn de 
salut.

La o comandă, batalioanele dis
puse in fața tribunei oficiale iși 
schimbă frontul și părăsesc piața 
pentru a se încolona. Ostașii îm
preună cu corul format din elevi ai 
școlilor de ofițeri de rezervă cîntă 
puternic, bărbătește ; „Poporul ne-a 
dat arma / Partidul ne-a crescut / 
Ca patriei să-i facem / Zid de ne
trecut".

adunare la care le-a vorbit tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

„Să nu uitați niciodată, tovarăși 
militari, spunea secretarul general al 
partidului, că sintețl urmașii armate
lor lui Mircea cel Bătrîn, ale lui Ște
fan cel Mare, Mihai Viteazul, urmașii 
pandurilor lui Tudor Vladimirescu, 
ai armatelor care au luptat in 1877 
pentru independența patriei, ai ace
lora care au luptat în războiul din 
1916—1918 pentru apărarea pămîn- 
tulul țării, împotriva cotropitorilor, 
al armatelor care au luptat împo
triva fascismului.

Acești înaintași ai voștri vă chea
mă să fiți gata intotdeauna să ser
viți poporul, patria”.

Militarii armatei noastre iși fac 

un titlu de onoare din a urma cu 
abnegație, cu mlndrie, cu Înaltă 
conștiință revoluționară patriotică, 
îndemnul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sub arcul de lumină al dimineții, 
sub flamurile drapelului tricolor al 
patriei socialiste defilează fii ai oa
menilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
înfrățiți in munca pentru continua 
perfecționare a pregătirii de luptă 
și politice, pentru întărirea capaci
tății armatei de apărare. Mulți 
dintre ei au venit pentru paradă din 
taberele de pregătire, de pe șan
tierele industrializării sau de la 
stringerea recoltelor. Armata noas
tră, ca armată a poporului, îmbină 
în mod armonios pregătirea de 
luptă cu participarea nemijlocită la 
opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In zbor razant, o formație 
de elicoptere însoțește coloana ce 
urmează batalioanelor pedestre. In
fanteria este îmbarcată pe trans
portoare blindate. Suple, mobile, 
utilizabile pe orice teren. Dea
supra uncia din mașini flutură dra
pelul unității. Pe mătasea lui slnt 
prinse Ordinul „Apărarea patriei*1 
clasele I și a II-a și Ordinul sovie
tic „Drapelul roșu“ — răsplată a vi
tejiei și eroismului dovedite de os
tașii unității în războiul antihitle
rist. Sint însemne ce amintesc insu
recția națională antifascistă armată 
și participarea la războiul antifas
cist, luptele grele duse de armata 
noastră, cu sprijinul resurselor în
tregii țări, alături de glorioasele oști 
sovietice, pentru eliberarea întregu
lui teritoriu al patriei și mai depar
te, în Ungaria și Cehoslovacia, pină 
la zdrobirea definitivă a Germaniei 
naziste. Jertfele de singe, vitejia și 
eficacitatea luptelor purtate de peste 
o jumătate de milion de soldați, sub
ofițeri și ofițeri reprezintă o con

tribuție de neșters la lupta generali 
a coaliției antifasciste șl dau un sen
timent de legitimă mindrie armatei 
noastre de azi, adăugind un strălu
cit capitol contemporan la eroicele 
tradiții seculare.

Defilează, in continuare, batalio
nul de desant-parașutare. Autotu
risme românești transportă, flecare, 
cite o grupă de ostași echipați In 
costume de lansare.

Asistența privește spre înalturi, 
Se știe de ani că avioanele de 
vinătoare se întrec cu sunetul și că, 
dacă nu ești atent, riști să le vez 
abia după ce-au trecut. Intr-adevăr 
fulgerător, după ce un reactor s-a 
înșurubat cu iuțeala sunetului îr 
văzduh, — in formație cocor, tre: 
cite trei — avioanele de vinătoare 
cu reacție n-au sosit bine, că au și 
dispărut la orizont. Zborul lor dove
dind înaltă măiestrie, stăpînire de 
sine, curaj, are semnificația unu: 
raport : cerul patriei este bine a- 
părat 1

Coloana artileriei este precedată de 
zgomotul puternic al vehiculeloi 
grele. în alcătuirea coloanei intră di- 
vizioane de rachete antitanc, artile
rie reactivă și tunuri obuziere de mare 
calibru. Aliniați pe banchete sau îna
poia platformelor, servanții dau ono
rul Intr-o neclintire ce ni-i asemuieș
te cu un schimb de santinelă la dra
pel. Prin grija permanentă a parti' 
dului și guvernului, avem o armați 
dotată Ia nivelul cerințelor contem
porane, scut al independenței națio
nale, al cuceririlor revoluționare alt 
poporului, „trup din trupul poporu
lui”, cum spunea tovarășul Nicolat 
Ceaușescu.

Sub greutatea zecilor de tone de
filează, trei cite trei, tancurile. Toț 
mecanicii conductori de la levlert 
slnt specialiști de clasă, dar deasu' 
pra oricăror cunoștințe de speciali-

(Continuare In pag. a H-a)
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tate ei așează sentimentele ce-l 
leagă de frații lor din uzine și oS 
pe ogoare. Aceste simțăminte le re
afirm^ plenar și adunările de partid 
care au loc în prezent, adunări in 
care militarii își exprimă adeziunea 
față do amplul program inițiat de 
secretarul generai al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice și cultural-educative, de 
ridicare a conștiinței socialiste a tu
turor cetățenilor țării.

Două cite două, rulează întîi ra
chetele antiaeriene. Argintii, cu si
luete zvelte, sint instalate pe ram
pele de lansare, parcă gata să se a- 
vinte spre înalturi. Tot cite două 
trec și rachetele tactice, transportate 
de mașini pe șenile.

Dragostea de patrie—steagul 
sub care pășesc în coloane 

gărzile patriotice

Elicoptere în formație, mari libelule cu pîntecele albăstrui, zboară la mică 
înălțime deasupra formațiilor terestre

U Citeva chipuri hotărîte și zîmbitoare din defilarea gărzilor patriotice

Coloana compactă a gărzilor patrio
tice vine de departe, aducind cu sine 
noblețea tradițiilor de luptă revoluțio
nară. în fruntea unui grup de luptă
tori il găsim pe Victor Bulie, co
mandant de companie, care a parti
cipat in august ’44 la luptele de la 
Băneasa. în pămintul pe care s-au 
dus lupte a crescut mai tîrziu, prin 
energiile eliberate ale poporului, 
una din noile citadele ale industriei 
socialiste : Combinatul de industria
lizare a lemnului Pipera. Victor Bu
lie este acum maistru, șef al centra
lei termice de la acest combinat. 
Comandantul știe și cit singe s-a 
cheltuit pentru eliberarea acestui pă- 
mint și cită energie, cite sacrificii 
și eforturi a cerut ridicarea noii in
dustrii a Bucureștilor, echiparea in
dustrială a României — singura cale 
pe care puteam asigura progresul 
statornic al națiunii, bunăstarea po
porului, temelia economică a inde
pendenței naționale. Sint bunuri și 
cuceriri pentru a căror apărare fiii 
patriei noastre n-ar pregeta să-și sa
crifice viața. Trec, coloane-coloane, 
batalioane și companii de luptători 
specializați in armament modern. Ei 
poartă pe umeri mitraliere, puști 
mitraliere, aruncătoare de grenade- 
reactive, pistoale automate, aparatu
ră modernă de transmisiuni...

La aceeași oră a acestei dimineți 
trec prin fața tribunelor, înălțate în 
multe din orașele țării, alte și alte 
coloane de gărzi patriotice. Să popo
sim o clipă in unul din miile de rîn- 
duri ale acestei manifestări tradițio
nale ce a cuprins întreaga țară, la 
Sibiu și, intrind in cadența caloanei, 
să aflăm ce gindesc in această clipă 
trei tovarăși de muncă și membri ai 
aceluiași detașament : lăcătușul Va
lentin Dcndiii, Iosif Hann și Ion 
Szatmary, din secția a IlI-a montaj 
a uzinelor „Balanța".

— Priviți plutonul nostru — ne 
spune unul dintre ei — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, români, ger
mani, maghiari, toți purtăm azi ace
eași uniformă și la lucru aceleași sa
lopete. Ceea ce făurim cu miinile 
noastre pentru dezvoltarea țării so
cialiste, tot cu aceste miini trebuie 
să apărăm.

Cei ce defilează acum prin zeci de 
orașe ale țării sint în același timp 
producători și proprietari ai avuției 
poporului, sint adevărații stăpini ai 
acestei țări ; membrii gărzilor patrio
tice — întruchipare a poporului liber 
și înarmat, a poporului răspunzător 
de propriile sale destine — sint oa
meni cărora li se potrivesc prin ex
celență cuvintele rostite recent la Tul- 
cea de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
Ne apărăm fericirea, bunăstarea, na
țiunea, comunismul 1

Revenim in coloanele demonstra
ției din Piața Aviatorilor.

Coloana gărzilor patriotice este în
cheiată de un grup de autocamioane 
grele purtînd însemnele R.O.M.A.N.— 
DIESEL. Este ultimul tip de autoca
mioane românești, autocamioane de 
mare tonaj și de înaltă tehnicitate, 
cu motor Diesel de 130 C.P., a căror 
producție de serie va începe la

Cu defilare» rachetelor la sflrșit 
parada militară — imagine concen
trată și elocventă a gradului Înalt de 
pregătire și a forței combative n ar
matei noastre, a devotamentului ne
țărmurit al militarilor față de partid, 
guvern și popor, față de Comandan
tul Suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dezvoltind colaborarea, 
prietenia șl schimbul de experiență 
cu armatele ‘ țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale tuturor 
țărilor socialiste, armata noastră este 
pregătită să-și îndeplinească obliga
țiile — pavăză de oțel a independen
ței, libertății și suveranității naționa
le a României socialiste, a cauzei pă
cii și socialismului. O pavăză la 
care se adaugă, masive, impresionan
te, coloanele poporului înarmat : pă
trund in piață membrii gărzilor pa
triotice.

Brâșov. Primele, după cum se vede, 
au și apărut la demonstrația din 
București.

între membrii gărzilor patriotice, 
alături de veterani, impetuos, proas
păt, se face simțit afluxul tinerilor, 
oameni formați în condițiile so
cietății socialiste. Unii, înainte de 
a face parte din gărzile patriotice, se 
pregătesc in cadrul unor formații 
aparte ; li se zăresc, de departe, uni
formele albastre.

îndată după ultima cadență a găr
zilor patriotice, bulevardul Aviatori
lor este parcurs de uniforme 
albastre. Tinerețe, forță, iată ce su
gerează această impetuoasă coloană 
a formațiilor de tineret din cadrul 
pregătirii pentru apărarea patriei.

Un comandant, un port-drapeL un 
detașament de fete purtind pe umeri 
pistoale automate, un detașament de 
băieți cu pistoale automate, un 
detașament de fete cu truse sa
nitare, un detașament de băieți 
cu măști de gaze, un detașa
ment de fete cu aparate de emisie- 
recepție, un detașament de băieți a- 
genți de circulație, cu mini-receptoa- 
re, emițătoare, două detașamente cu 
țintași de elită, un detașament de bă
ieți și fete cu parașute, un detașament 
de băieți și fete care învață planoris
mul și aviația, un detașament de bă
ieți și fete conducători auto, apoi 10 
mașini purtind grupe de tineri din 
cercuri tehnico-aplicative... E o înși
ruire ilustrativă pentru preocuparea 
tineretului nostru In cadrul activită
ții de pregătire premilitară.

Muncitori sau elevi, acești pur
tători ai uniformei albastre și ai 
ecusonului tricolor învață — de 
la părinții lor, de la partid, 
de la organizația lor de tineret — 
cu cite eforturi s-a clădit libertatea 
de azi, cită vigilență a cerut, zi de zi, 
parcursul celor 27 de ani, de la 23 Au
gust 1944 pină azi, pentru ca tinerii 
prezentului să poată trăi, munci și în
văța într-o țară liberă, în plină în
florire, unde au cele mai bune pers
pective de manifestare plenară a per
sonalității și aptitudinilor lor crea
toare.

„Primăvara țării“ aduce 
mulțumiri din inimă 

partidului
12 plonlerl-trompetiști anunță cu 

sunete pătrunzătoare faptul că locul 
demonstrației va intra, minute în șir, 
sub stăpînirea copiilor. Din părțile 
laterale ale fanfarei țîșnesc 80 de 
pionieri. Traversează piața în pas a- 
lergător, urcă la tribuna oficială, o- 
feră buchete de flori conducătorilor 
partidului și statului, înalților oaspeți 
de peste hotare. Din colțurile tribu
nelor năvălesc in pas alert, făcînd 
să vibreze văzduhul cu un uraaa pre-

O altă coloană plină de vi
goare pășește In ritm spre Piața 
Aviatorilor. Pe un panou — machetă, 
din capul coloanei, citim nume de 
localități intrate in nomenclatorul e- 
rolsmului muncii la marile edificii ale 
primilor ani de construcție a Româ
niei noi : Salva-Vișeu, Agnita-Botor- 
ca. Bumbești-Livezeni... Va păli, 
vreodată, în memoria noastră, strălu
cirea acestor denumiri devenite isto
rice ? Nu, nu se va șterge. Dovadă, 
brigadierii care trec astăzi prin fața 
tribunelor. Ei cinstesc tradiția briga
dierilor din primii ani ai muncii vo
luntare și poartă pe panonri alte de
numiri, ale marilor obiective indus
triale din prezent : Porțile de Fier, 
Lotru, Rogojelu, Tirgoviște... Sint 

șantierele naționale ale tineretului.
Brigadierii pe care-1 vedem treclnd 

acum prin fața tribunelor raportează 
astfel, conducerii partidului, că tine
retul știe să aducă prin muncă mul
țumiri pentru condițiile ce i-au fost 
create în anii socialismului, pentru 
perspectivele ce le are, între care, 
prima, este aceea de a-ți pune ener
gia și priceperea în slujba patriei, 
că tineretul e pretutindeni acolo 
unde se construiesc edificii industria
le și edificii social-cultural-spor
tive.

Gîndul lor, gind unanim : Să se 
pregătească pentru a fi demni de 
prezentul și viitorul patriei, să ur
meze prin întreaga lor viață și 
muncă cuvîntul partidului comunist, 
să militeze pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Gind cu care trec prin fața tribune
lor. a conducătorilor partidului șl 
statului nostru, gînd de care sînt 
însoțiți pretutindeni. în coloanele de
monstrațiilor ce au loc în întreaga 
țară.

— Sînt unul din cei aproape 2 500 
de tineri care lucrează în munții 
Lotrului la construcția celei mai mari 
hidrocentrale de pe riurile interne 
ale țării — ne spune, in coloana de
monstranților din Rm. Vilcea, con
structorul Constantin Bangală.

Cerințele muncii de pe șantiere, 
din marile întreprinderi productive, 
de pe ogoarele pline de rod formea
ză pentru tineret o minunată școală 
a vieții. O exprimare condensată a 
acestei realități am întîlnit-o la Tîr- 
goviște, în cuvintele lui Gheorghe 
Pușcoi, locțiitor al comandantului 
șantierului național al tineretului 
din acest oraș ;

— Am început prin a ne învăța pe 
noi și, în același timp, a-i învăța pe 
alții. în acest an vom califica 200 de 
tineri în meseriile de zidari, beto- 
niști, dulgheri, fierari, sudori, ca pî- 
nă în 1974 numărul celor calificați 
pe șantier să ajungă la 2 000.

Arme de luptă sau unelte ale mun
cii, metalul pe care-1 poartă acum ti
nerii ce defilează este dominat de 
conștiință : în multiplele activități ale 
tineretului de azi, steaua polară este 
devotamentul necondiționat față de 
patrie, față de popor, spiritul patrio
tismului socialist și al internaționa
lismului proletar. Iar prietenul și că
lăuza de nădejde pe drumul slujirii 
patriei este partidul, conducătorul în
tregii noastre națiuni socialiste. în 
numele acestor mari adevăruri ale 
existenței lor, trecînd prin fața tri
bunelor. scandează din adîncul ini
milor, într-un impresionant cor al 
tinereții și voinței creatoare : 
„P.C.R. — Ceaușescu". Tineretul 
face astfel profesiune de credință și 
legămînt partinic in fața întregii 
țări.

lung, 1 500 de copil din școlile Ca
pitalei.

Demonstrația lor va avea ca temă 
„tabloul vacantei". Intr-o parte 
a pieței, elevele în costume 
galbene înfiripă imaginea unui lan 
de grîu j în interiorul acestuia, alți 
copii, purtînd coșulețe simulează 
strînsul spicelor, acțiune patriotică 
la care au participat zeci de mii de 
elevi din întreaga țară. In cealaltă 
extremitate a pieții, peste 100 de pio- 

nlere In rochițe bleu Imită cu eșarfe 
ondulația valurilor mării.

în interiorul tabloului, pio
nieri în salopete trasează un careu 
cu aeromodele, navomode<e, rachete 
și machete de radio. Grupuri de pio
nieri înfățișează aspecte din activi
tatea cercurilor tehnice, care au 
funcționat în „taberele pe aptitudini 
ale vacanței". Sint prefigurări ale 
activității de mîine. însuflețite de 
dragostea de muncă cultivată încă 
de pc băncile școlii.

în tablouri sugestive este evocată 
emoționant vacanța activă care a găz
duit în tabere peste C0 000 de pionieri, 
18 000 de elevi, în timp ce alte zeci 
de mii de copii au drumețit pe pia-

Coloane muncitorești vestesc 
primele succese 
ale cincinalului

Masive — din avion s-ar putea 
vedea mari artere pline de lume, om 
lingă om, pe kilometri întregi — co
loanele bucureștenilor își anunță a- 
propierea.
începe o demonstrație grandioasă, de 

atotcuceritoare căldură și măreție, 
o puternică manifestare a dragostei 
întregului popor pentru partid, forța 
politică conducătoare a societății noa
stre, pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Marea demonstrație a oamenilor 
muncii din Capitală este deschisă 
de un grup purtind portretele ne
muritorilor dascăli ai proletariatului 
— Marx, Engels, Lenin — a căror 
învățătură vie. revoluționară e 
aplicată creator de Partidul Comunist 
Român în condițiile de azi, in desfă
șurarea largă a programului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, in întreaga activitate 
teoretică și practică, desfășurată de 
partidul nostru, pentru triumful 
ideilor marxist-leniniste.

In mers, un stol de steaguri trico
lore și roșii întruchipează legătura 
indestructibilă dintre patriotism și 
internaționalism, aportul pe care-1 
aduce poporul nostru prin realizările 
sale de zi cu zi Ia cauza celor ce 
muncesc de pretutindeni.

Grupurile compacte de oameni ai 
muncii care apar in piață scandează 
puternic : P.C.R. — Ceaușescu !

Rostit cu dragoste nețărmurită, 
scandat din mii de piepturi, numele 
secretarului general al partidului este 
un simbol viu al unității depline a 
întregului popor, al încrederii de
pline a națiunii noastre socialiste în 
forța ei conducătoare. Partidul Co
munist Român, al adeziunii ferme la 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru; această 
încredere și dragoste deplină o ex
primă cele două nume care au răsu
nat inseparabil însoțite de prelungite 
ovații și urale, în toată țara, ca unic 
glas al poporului nostru, pe tot par
cursul marilor demonstrații populare 
ale oamenilor muncii : „Ceaușescu — 
P.C.R. I, Ceaușescu — P.C.R.

Unitatea deplină — acest dar ne
prețuit, de care națiunea noastră s-a 
putut bucura numai in condițiile so
cialismului, — se manifestă în mersul 
ordonat și plin de avint al coloanelor, 
în forța entuziasmului popular, în lo
zincile pe care le poarlă demonstran
ții și care răsună cu putere în scan
dările lor : Comitet Central iubit, 
împrejuru-ți facem zid I

Aplauzele tribunelor petrec coloana 
pe întregul parcurs, în vreme ce din
spre bulevard încep să apară, purtate 
între flori si steaguri, marile panouri 
ce vestesc succesele dobîndite pe 
frontul producției materiale. Oamenii 
muncii au ținut să imprime de
monstrației un caracter de raport 
sărbătoresc, să arate conducerii par
tidului și statului, opiniei publice din 
întreaga țară — și lor înșile — re
zultatele pe care le-au obținut, prin 
munca lor dirză și plină de elan, în 
primele 233 de zile ale acestui an.

Pe un grafic stă scris cu litere mari: 
„Planul producției marfă pe 8 luni a 
fost realizat de unitățile industriale 
din București cu 10 zile în avans". 
Zece zile în avans raportează și de
monstranții din Brăila... 100 milioane 
de lei reprezintă valoarea producției 
suplimentare date de către maramu
reșeni. 

lurile țării, sau au lucrat în 
brigăzile de muncă voluntar-pa- 
triotică, aducindu-șl astfel pri
nosul recunoștinței față de partid. 
Recunoștință fierbinte pentru traiul 
nou al familiei și poporului lor, pen
tru zilele fericite ale verii, pentru 
cărțile gratuite, pentru școlile noi in 
care învață, pentru viitorul luminos 
la a cărui făurire vor contribui în- 
vățînd și muncind. Primăvara țării 
aduce mulțumiri din inimă partidu
lui. O mărturisesc imaginile simbo
lice cu care au participat la acea
stă demonstrație, o dovedesc cin- 
tecele ce-l însoțesc, uralelc crista
line omagiind patria, partidul, po
porul ai cărui fii sint.

Numărul înfăptuirilor e atît do 
mare, încit a trebuit să recurgem la 
un rezumat, și el incomplet, o scurtă 
prezentare de prim-planuri semnifi-» 
cative in coloanele lui august 1971 :

• Constructorii de mașini din Bra
șov au adus cu ei la demonstrație 
primul autocamion românesc de 12 
tone, cu motor Diesel — prezentat de 
curind conducerii de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Cc-aușescu perso
nal — o dată cu prototipul unui nou 
tractor „Universal" de 55 CP.

• La Turnu-Severin constructorii 
și montorii Hidrocentralei de la 
Porțile de Fier au adus, în carul 
lor alegoric, machetele barajului și 
a uneia dintre cele cinci turbine co
nectate la sistemul energetic națio
nal.

o La Galați, sîderurgiștii rapor
tează : 48 200 tone de fontă, 24 300 
tone de oțel, 8 700 tone de tablă 
groasă etc, peste plan in primele 
opt luni ale anului.

• La Cluj, oamenii muncii au ra
portat cu nouă zile mai devreme 
realizarea planului pe 8 luni.

• La Iași, pe graficele din coloa
ne se putea citi ■ 86 milioane de lei 
beneficii realizate suplimentar față 
de angajamente.

• La Miercurea Cluc, între de
monstranți : profesorii și elevii li
ceului inaugurat cu o zi înainte.

• Timișoara : pînă în prezent, o 
producție suplimentară de peste 258 
milioane de lei.

• La Zalău, unitățile economice ala 
județului Sălaj anunță îndeplinirea 
planului pe primele opt luni ale a- 
nului pînă la 21 august.

— Ca și uzina noastră, sînt suta 
altele, mii de întreprinderi pentru 
care primele 233 de zile ale acestui 
an au fost zile de succes, ne-a spus 
tovarășul Nicolae Ghinea, lamino- 
rist la uzinele „Republica". Ce do
vedesc aceste succese ? Simplu : 
înainte de toate că stă în puterea 
noastră să realizăm sarcinile planu
lui cincinal.

Membru în comitetul de direcție 
al întreprinderii — unul dintre mi
ile de organisme nou create, prin 
care oamenii muncii participă la 
conducerea socială și economică — 
Nicolae Ghinea adaugă :

— De altfel, nici nu e de mirare 
că planul e atît de bine potrivit, de 
vreme ce a fost întocmit, pretutin
deni, pe baza propunerilor, consul
tărilor, dezbaterilor a înseși colecti
velor ce aveau să-1 realizeze. Noi 
sintem și producătorii și proprieta
rii, iar meritul partidului este acela 
de a fi știut să fructifice cele mai 
bune calități ale fiecărui colectiv.

In coloanele din centre de tradi
ție industriala, ca Hunedoara, sau 
în orașe abia intrate pe circuitul teh
nicii noi, ca Vaslui, în tribune sau pe 
stradă, in schimburile rămase la lo
cul de muncă, pretutindeni oamenii, 
în feluri diferite, le-au înfățișat re
porterilor ziarului aceeași concluzie j 
Cincinalul e un plan care mobilizea
ză realist posibilitățile noastre, iar 
realizările primelor opt luni arată că 
el va fi îndeplinit cu succes, spre 
binele și prosperitatea patriei noas
tre, România socialistă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Arme moderne, tehnică nouă și, mai presus de toate, moralul înalt pe care îl dă dragostea de țară
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LINGĂ FLAMURILE MARII SĂRBĂTORI
„Vom îndeplini întocmai 

programul amplu 
al Congresului al X-lea“

, data cu cele trei mari care 
alegorice, ce au deschis demon
strația din Capitală, mai bine de 
două ore am asistat Ia o defilare a 
marilor colective bucureștane de re
nume industrial, a muncitorilor noi
lor uzine de prim rang, apărute în 
ultimii ani pe centura industrială a 
orașului, a oamenilor de toate me
seriile, contopiți intr-un ocean mul
ticolor, entuziast, plin de personali
tate. Copii purtați pe umăr, panouri 
intr-o succesiune mai bogată decit 
putea cuprinde ochiul, zeci de mii de 
embleme multicolore, in relief, avînd 
cite trei litere — inițialele patriei și 
partidului, ori, simplu, două cifre — 
23, — împodobite cu flori, flamuri ale 
partidului, steaguri tricolore, tablouri 
înfățișind portretele conducătorilor de 
partid și de stat, lozinci scandate 
intr-o Învolburare entuziastă pe care 
trecerea orelor nu a scăzut-o cu ni
mic, lozinci mărturisind devotamen
tul față de partid și’conducătorii săi, 
dragostea față de scumpa noastră 
patrie, sentimentele profundei soli
darități internaționaliste promovate 
cu consecvență de partidul și statul 
nostru, panouri simbolice, înfățișind 
complexitatea pe care a atins-o indus
tria țârii, formații artistice, contopin- 
du-se in hore cu manifestanții din 
jur. tarafuri populare incorporate in 
coloane, ore și ore, mulțimi imense 
s-au perindat prin piață intr-o des
fășurare impresionantă in care și-au 
spus din plin cuvintul și ingeniozita
tea, spiritul de inițiativă al de
monstranților.

Același spirit se oglindea și in co
loanele ce defilau pe marile bulevar
de ale orașelor. Iată-ne la Satu Mare, 
în coloanele ce se apropie, distingem, 
curtată pe umeri, macheta unui bloc 
de locuințe. Are 56 de apartamente 
și fiecare fereastră poartă flori. Tri
bunele izbucnesc în aplauze. La în
ceputul lunii mai blocul era doar un 
proiect. 56 familii de tineri căsătoriți 
au răspuns la chemarea comitetului 
județean de partid de a construi 
prin muncă patriotică viitoarele lor 
apartamente ; cheile le-au fost înmi- 
nate de la bun început lor, cons- 
srruclori și beneficiari în același 
timp. La marea sărbătoare a lui 23 
August, blocul de patru etaje a ajuns 
Ia acoperiș, in prezent lucrindu-se 
la instalații și finisaj.

La Tulcca coloana demonstranților, 
pancartele și graficele vorbesc des
pre dezvoltarea județului de. la gurile 
Dunării. Citim : in cincinalul 1971— 
1975, față de cincinalul trecut, vo
lumul investițiilor alocate județului 
Tulcea este de trei ori mai mare. 
Ne adresăm lui Eremia Drăcea, di
rectorul unuia din marile obiective 
industriale ce se construiesc aici : 
Uzina de alumină.

— Sint unul dintre cei care au a- 
vut deosebita cinste să-1 intimpine 
pe tovarășul Ceaușescu pe șantierul 
viitoarei uzine de alumină din Tulcea. 
A stat cu noi de vorbă, ne-a ascultat 
părerile, ne-a dat indicații deosebit de 
prețioase. Acest permanent dialog cu 
țara, al celui mai iubit fiu al po
porului nostru, constituie pentru noi, 
cum spunea poetul „un izvor pu
ruri reintineritor". Congresul al 
X-lea ne-a deschis perspectivele 
unei dezvoltări economice și sociale 
fără precedent

în graficele și pancartele purtate 
de demonstranții din întreaga țară 
și oglindind succesele lor, politica de 
industrializare socialistă, politica_ de 
dezvoltare armonioasă, echilibrată, a 
tuturor județelor, prin valorificarea 
superioară a resurselor materiale și 
umane, iși găsește o grăitoare înfă
țișare. Iată, de pildă, pe străzile pline 
de verdeață ale fostului „oraș al 
pensionarilor", Rimnicu Vilcea, carul 
alegoric al Grupului industrial de 
chimie. Simbolurile atit de cunoscute 
ale industriei chimice sint astfel gru
pate incit sugerează hotărîrea colec
tivului de aici de a aduce retortele 
chimiei vilcene la nivelul înalt de 
eficiență stabilit de Congresul al 
X-lea.

— Dacă pinâ la sfîrșitul actualu
lui cincinal — ne spunea ing. Victor 
Potoraschi, directorul general al 
Grupului industrial de chimie Rm. 
Vilcea — vom realiza o producție 
de 3.5 ori mai mare decit cea ac
tuală, aceasta se datorește nu numai 
fondurilor bănești care ni se alocă, 
ci și acelui fond — aș zice — su

fletesc, intim, cu care ne-am anga
jat față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitelor cu 
care ne-a onorat pină acum.

în tumultuoasele coloane ale de
monstranților hunedoreni au fost 
prezente și grupurile de siderurgiști 
si constructori care au de rezolvat in 
comun o sarcină de amploare, deo
sebit de dificilă : reparația capitală 
a furnalului nr. 7 de 1 000 mc, care 
echivalează, de fapt, cu o adevărată 
reconstrucție. Mulți dintre ei, venind 
direct de pe șantier, abia și-au 
schimbat salopetele cu hainele de 
sărbătoare și și-au unit bucuria cu 
miile de demonstranți. Imediat după 
încheierea demonstrației, cind orașul 
încă mai vuia de urale, numeroși con
structori și siderurgiști, printre care 
dozatorul Nicolae Gros, maiștrii fur- 
naliști Gheorghe Negru, Alexandru 
Gherghel, Nicolae Mărculescu, Erou 
al muncii socialiste, maiștrii con
structori Teodor Malancea, Ion Ma
res, inginerul șef Oleg Bublic și 
mulți alții s-au întors la posturile 
lor, continuind să lucreze, pentru ca 
în cel mult două zile, marele agre
gat să-și poată alinia din nou suflul 
cald alături de celelalte furnale ale 
Hunedoarei.

Alături de colectivele de muncă 
ale celor trei mari zone industriale 
ale Piiestiului — petrochimie, , con
strucții de mașini și industrie ușoa
ră (nici una existentă înainte de e- 
liberarea țării) — a trecut prin fața 
tribunelor cea mal tînără coloană 
muncitorească argeșeană, cea a com
binatului de articole tehnice din cau
ciuc. Noi embleme industriale apă
rute in acest an erau agitate cu min- 
drie deasupra coloanelor de manifes- 
tanți din Timișoara. Buzău. Iași, Za
lău. Oradea. -Miercurea Ciuc... și în
șiruirea ar putea continua.

Demonstrația oamenilor muncii de 
la Cluj. In coloana multicoloră care 
trece acum prin Piața Victoriei re
cunoaștem și pe cîțiva dintre cei mai 
proaspeți posesori de apartamente. 
Sint salariații recent mutați in ulti
mele locuințe ridicate in cartierul 
Gheorghieni, cele cu care — in linii 
generale — s-a încheiat construcția 
acestei părți a orașului.

— Pină in 1975 —. ne spune ar
hitectul șef al orașului, ing. Lazăr 
Marian — vom înălța mai bine 
de o treime din cele 20 000 de 
apartamente ale cartierului Mâ- 
năștur. Blocurilor moderne li se vor 
adăuga noi edificii școlare, sociale 
și culturale, mari complexe co
merciale, zone de agrement etc.

Un alt fapt, surprins in coloanele 
de demonstranți. La fel ca in alți 
ani și totuși cu o intensitate parcă 
sporită, mulți oameni au ținut să 
treacă prin fața tribunelor oficiale 
ținind de mină sau purtind pe umeri 
pe cei care miine vor fi construc
torii societății comuniste : copiii.

— Una dintre hotăririle Congre
sului al X-lea — ne spune munci
toarea Catița Teodoreanu, secretara 
comitetului de partid al Fabricii de 
confecții din Rm. Sărat — a fost 
tradusă mai devreme în viață. Acest 
lucru ne-a bucurat, cum este lesne de 
închipuit. Vorbesc de majorarea alo
cației de stat pentru copii. Cele 
peste 1 000 muncitoare ale fabricii 
noastre văd în această hotărire încă 
o dovadă a grijii conducerii parti
dului nostru față de ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material 
și cultural al poporului. Dacă vom 
munci mai bine, vom trăi mai 
bine. Totul depinde de munca noas
tră.

Cinstea de a deschide demonstra
ția oamenilor muncii din Baia Mare 
a revenit reprezentanților celor peste 
22 000 mineri, geologi și preparatori 
din cadrul Centralei minereurilor ne
feroase din Baia Mare, care și-au 
realizat cu 10 zile mai devreme sar
cinile de plan pe opt luni. O cifră 
sugestivă inscrisă pe un grafic : 
față de 1938, producția extractivă de 
minereu neferos a crescut în 1971 cu 
1 200 la sută.

Prin fața tribunelor oficiale, adu- 
cind cu ei satisfacția unei vieți noi, 
a unor perspective mobilizatoare, au 
trecut și' stăpinii de azi ai ogoarelor, 
tractoriștii, lucrătorii de la Între
prinderile agricole de stat, țăranii 
cooperatori. Cîntecul și dansul care 
ii însoțesc, bucuria și voia bună ex
primă satisfacția pentru racordarea 
intregii existențe a satului românesc 
contemporan la ritmurile dezvoltării 

economice șl Rociale. recunoștința 
pentru înzestrarea tehnico-materlală a 
agriculturii, hotărirea de a contri
bui la ridicarea acestei ramuri, de 
care depinde atit de strlns nivelul 
de trai al întregului popor. îi privim 
de aproape. Stăm de vorba cu ci. Lu
crătorii ogoarelor au venit in coloane 
cu mănunchiuri din ultima recoltă 
de griu, cu știuleți de porumb smulși 
direct din lan — însemne ale hărni
ciei și hotăririi de a lupta pentru, 
îndeplinirea prevederilor puse in 
fața agriculturii noastre socialiste de 
către Congresul al X-lea.

In coloana țăranilor cooperatori 
din județul Constanța îl zărim pe 
Nicolae Lcțu, președintele coopera
tivei agricole din Agigea. Coopera
torii de aci au depășit planul la 
producția de legume cu aproape un 
milion de lei și obțin aproape in 
mod obișnuit 3 000 1 de lapte de la 
fiecare vacă furajată. Constanța 1971, 
Ce înseamnă azi agricultura aces
tui județ ? Aoelăm la citeva argu
mente : 800 de specialiști de înaltă 
calificare, un tractor la 70 ha, du
blarea cantității de îngrășămin
te față de 1965 și nașterea, pe valea 
Carasu, a celui mai mare complex 
de irigații din țară. Este progresul 
unei agriculturi altădată sărace, dar 
care a avut parte de un mare avan

„Vom da viață măsurilor 

de îmbunătățire a activității

politico-educative"
Din nou, in Piața Aviatorilor. 

Este puternic aplaudat un grup de 
muncitori și intelectuali purtind un 
panou care exprimă hotărirea oame
nilor muncii de a înfăptui programul 
de îmbunătățire a activității politico- 
ideologice și cultural-educative, adop
tat de partid pe baza propunerilor to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Bogate și sugestive care alegorice, 
metafore vii ale succeselor oamenilor 
muncii din cele mai diferite sectoare 
de activitate, marile pancarte cu re
zultate de prestigiu, graficele pline de 
colorit și fantezie, ansamblul acestei 
grandioase demonstrații, înzestrate 
cu o uriașă forță de emoționare, 
evocă luminos și cu autentic patos, 
dincolo de remarcabilele succese in 
toate ramurile economiei naționale, 
pe făuritorul acestor succese, omul 
nou care se formează pe pămintul 
patriei socialiste, omul multilateral 
dezvoltat, profund ancorat în creația 
lui și in activitatea cetățenească, bo
gat sufletește, militant ferm pentru 
triumful ideologiei socialiste.

„Să contribuim la formarea unui 
om nou, multilateral dezvoltat, pe 
măsura societății ce o construim, la 
educația patriotică și comunistă a ti
nerelului nostru" — iată una din prin
cipalele chemări ale demonstranților 
din toate orașele țării.

In Piața Aviatorilor, aproape 2 500 
de studenți și cadre didactice din 12 
institute de invătămint superior a) 3 
Capitalei trec prin fața tribunei ofi
ciale intr-o coloană compactă. Sint 
detașamente dintr-un front de peste 
150 000 de studenți ai țării. Poartă 
steaguri, pancarte, eșarfe tricolore, 
cerculețe cu înscrisul „P.C.R.", flori, 
numele conducătorului iubit, Nicolae 
Ceaușescu. Un grafic purtat de stu
denți înfățișează dinamica dezvoltării 
institutului politehnic bucureștean, 
în anul 1970—1971, față de datele 
existente cu numai un deceniu înain
te : de la 6 367 de studenți, la 13 439 ; 
de la 2 640 de locuri in cămine la 
6 338, și așa mai departe, o intreire 
a numărului de burse, a alocațiilor...

Trupuri și voințe oțelite
O competiție a frumuseții, vigorii 

și preciziei — așa rămine inscrisă 
demonstrația din Capitală a adepți- 
lor sportului și educației fizice.

Două formații — atlete și atleți — 
încadrează stemele patriei și parti
dului. în flancul sting, din litere 
purtate, se înscrie data marii săr
bători : „23 August".

Tradiționalul car alegoric are va
loare de simbol : mișcarea sportivă 
din țara noastră iși propune ca 
principal țel armonioasa dezvoltare 
fizică și intelectuală a viitorilor ce
tățeni ai patriei, atit prin aportul 
la călirea unor trupuri și voințe ca

taj : acela de a pași prima pe dru
mul cooperativizării.

De la un capăt la altul al țării, 
țăranii cooperatori, lucrătorii din a- 
gricultură au întîmplnat măreața 
sărbătoare cu rezultate prestigioase. 
La Slobozia, „capitala griului", au 
venit la demonstrație țăranii coo
peratori din Ograda. Gh.-Doja, Gh. 
Lazăr, Smirna, Slobozia Nouă șl alte 
comune ; prin producțiile de peste 
3 000 kg de griu la ha., ei au con
tribuit la obținerea unei bune pro
ducții medii pe județ.

Prezență activă, cu deosebită pon
dere în orașe cum sint Craiova, Sla
tina, Bacău. Tg. Jiu, Brăila, Botoșani, 
țăranii ce manifestă in coloane sint 
recunoscători partidului pentru condi
țiile pe care le are satul de azi.

Și acum o imagine deosebită în 
suita de instantanee surprinse. Deo
sebită, pentru că ea se petrece la 
cițiva kilometri depărtare de Piața 
Aviatorilor din Capitală, acolo unde 
— ca in multe alte locuri — coope
ratorii și lucrătorii din unitățile 
agricole au sărbătorit Augustul ani
versar prin muncă. Ne aflăm la coo
perativa din Otopeni. în ziua de 22 
august, la brigada I de eimp s-au 
recoltat și insilozat 40 tone de furaje 
și s-au tocat 30 de tone furaje verzi.

în mijlocul studenților, defilind ală
turi de aceștia, Alexandru Popa, pro
rector al Institutului Politehnic, ne 
spunea :

— Legătura țnvățămîntulUi cu prac
tica, prezența sa in producție, este i- 
deea cardinală a conducerii de partid, 
care ne călăuzești in permanență. în 
contextul acestei griji, la 1 octombrie, 
bunăoară, se va da în folosință noua 
hală de mașini-unelte a institutului, 
unde studenții vor lucra efectiv.

La Sibiu, prof. Erna Wandschnei- 
der, de la școala nr. 4. ne-a spus : 
trebuie să ne situăm ferm in linia 
intiia a luptei pentru educația comu
nistă a tineretului, dăruindu-ne toa
te disponibilitățile cu singurul gind 
de a sluji patria, partidul.

Un interviu fulger despre rolul 
și menirea artistului, realizat — sem
nificativă coincidență — in fața im
punătoarei clădiri a Teatrului Na
țional clujean, pe unde trec coloanele 
demonstranților. Interlocutor : Bisz- 
irai Maria, directorul Teatrului ma
ghiar din localitate.

— Avem nevoie de un repertoriu 
care să constituie o oglindă fidelă a 
epocii contemporane, a aspirațiilor 
oamenilor muncii. Tot ceea ce facem, 
lupta și strădaniile noastre, sint pen
tru om, in folosul omului. Iată pro
gramul nostru !

Reținem o altă imagine frecvent în- 
tilnită în coloanele dinamice, Ja Satu 
Mare, ca și la Bistrița-Năsăud, la 
Alba Iulia, ca și la Reșița, Suceava, 
Arad, Focșani, Bacău, Piatra Neamț ; 
oameni prinși in hore, prospețimea 
folclorului care in acești ani s-a ridi
cat la o cinstire și înflorire fără pre
cedent. E încă o fațetă a bucuriei de 
a trăi, caracteristică omului nou, 
bucurie pe care se străduie s-o ex
prime arta contemporană.

— Dincolo de bucurie, dincolo de 
buchete de flori, de steaguri, de care 
alegorice, ne spunea actrița Irina 
Petrescu, dincolo de muzică și dans, 
această mare sărbătoare româneas
că mi-a trezit mai mult decit oricind 
anul acesta o senzație de mîndrie, 
de libertate și putere. Marea noastră 
datorie este s-o exprimăm și in artă.

pabile de a face față celor mai gre
le incercări, cit și printr-o contribu
ție la formarea și afirmarea con
științei socialiste a tineretului.

Sportul pentru cei mulți este re
prezentat prin reprize de exerciții 
executate din mers de fete cu se
micercuri ornate cu flori, de tineri 
care poartă echipamentul divers al 
sporturilor.

Mai sint aplaudate îndeosebi re
priza intitulată „Exercițiu fizic, izvor 
de sănătate", cele douăzeci de pira- 

(Continuare in pag. a IV-a)

La grandioasa demonstrație din Capitală, oamenii muncii trec prin fața tribunelor, exprimîndu-și hotă
rirea de a amplifica realizările dobindite în cinstea măreței sărbători, în înfăptuirea programului de pro

pășire a patriei, stabilit de Congresul al X-lea al partidului

O caldâ, vibrantă, strălucită manifestară a unitSjii poporului in jurul partidului sau, unitate întruchipată în lozinca purtata $i scandata de demonslranji: „P.C.R. — Ceauțeicu'
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Partidului - gîndul 
cel mai înalt 

lingă flamurile

„NE VOM CONSACRA ÎNTREAGA 
ENERGIE ÎNFĂPTUIRII POLITICII 

PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE
marii sărbători

CUrmare din pag. a IlI-a)

mide, ștafeta aplicativă, demonstra
ția aviatorilor sportivi și reprizele 
de gimnastică ale elevilor. Este ur
mărită cu mare atenție frumoasa pira
midă in formă de floare cu cinci petale 
a școlarilor. Cei mai mici sportivi 
ai Capitalei desfășoară un voal 
roșu : ..Partidului, călăuză și părinte, 
recunoștință vie și fierbinte**.

Ca întotdeauna, evoluția studen
ților de la I.E.F.S., viitorii profesori 
de educație fizică — o piramidă în

Chezășia marilor înfăptuiri: 

conducerea de către partid, 

în frunte cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
Fluviile umane care au împodobit 

acum piețele orașelor au fost străbă
tute de un vibrant numitor comun : 
sentimentul patriotismului socialist.

— Iubirea de țară, ne spune ion 
Duică. șef de brigadă la cuptoarele 
Reșiței bicentenare — noi, oțelaril, 
ne-o exprimăm in primul rind prin 
cit mai multe tone de oțel turnat în 
albia de metal și putere a țării.

In numele acestei datorii civice șl 
muncitorești, oțelaril brigăzii lui Ion 
Duică au sărbătorit pe platouri, la 
lucru, în tovărășia șarjelor incan
descente, cea de-a XXVII-a aniver
sare a eliberării. întocmai ca oțela- 
rii hunedoreni sau gălățeni, ca mun
citorii feroviari sau chimișli, pretu
tindeni unde fluxul producției nu su
portă întrerupere, echipe speciale de 
oameni ai muncii au sărbătorit ma
rea zi prin muncă.

Mfndria de a face parte dintre fiii 
patriei, de a munci și trăi în Româ
nia socialistă — țară care prin mun
ca și lupta sa, sub conducerea parti
dului comunist, și-a cucerit un loc 
de stimă și admirație în întreaga lu
me — a fost una dintre componente
le marii bucurii care a marcat săr
bătorirea zilei de 23 August.

— Cuvintele recent rostite la Har
ghita de către secretarul general al 
partidului — ne spune Ion Leinin
ger, oțelar reșițean — au găsit un 
adine răsunet in inimile noastre. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne-a făcut 
o deosebită onoare și in același timp 
a dat glăs unei realități pe care o cu
noaștem : români sau germani, sirbi 
sau unguri, de orice naționalitate 
am fi, destinele noastre sint le
gate indestructibil, Dentru totdeau
na. Sintem fiii aceluiași destin. Iar 
acest destin este al României socia
liste, al patriei comune, al unității 
noastre de comuniști și cetățeni in 
jurul partidului.

Un scurt popas în județul Co- 
vasna. Sub steagurile care au pa
voazat sărbătorește frumoasa pia
ță cin centrul orașului Sf. Gheor- 
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La Brajov, noile camioane românești R.O.M.A.N.-Diesel

patru etaje, cu două trambuline de 
la care se fac salturi acrobatice — 
este întimpinată cu ropote de aplauze.

în grupurile reprezentind cluburi ca 
Dinamo. Rapid și Steaua, publicul 
din tribune și de la televizoare re
cunoaște numeroși maeștri ai spor
tului, recordmani continentali, mon
diali sau olimpici. Asistenței îi sint 
evocate marile competiții internațio
nale la care tinerii și tinerele de la 
poalele Carpaților se dăruiesc, lup- 
tind cu abnegație pentru culorile 
patriei.

ghe, inundată de verdeață, gîndurl 
asemănătoare ne sint împărtășite de 
Lajos Sylvester, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județ.

— Sintem împreună șl la bucurie și 
la greu, așa cum afirma de curînd 
secretarul general al partidului. îm
preună ne făurim o viață tot mai 
bună. Mereu împreună, pentru tot
deauna. Este hotărirea noastră ne
clintită, de la care nimic nu ne poate 
abate.

Acesta este și sensul lozincii uriașe 
pe care o poartă un mare grup de 
demonstranți din Tg. Mureș : Eljen 
a român nep es az ' egytittâld 
nemzetisăgek testverisege ! Trăiască 
frăția dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare 1

Dragostea pentru patria comună, 
unitatea oamenilor muncii de toate 
naționalitățile, prietenia și colabo
rarea lor, încrederea lor nestrămu
tată in partid acționează ca mărețe 
forțe motrice ale progresului, ii in
spiră pe oameni în activitatea lor 
de zi cu zi, se materializează în în
făptuiri impresionante, unele ira
diind pînă departe peste hotare.

—M-am întors de curînd din Al
geria, ne spune, in coloanele de
monstranților ploieșteni, inginerul 
petrolist Stelian Drogoreanu. Am 
forat in această țară timp de trei 
ani. Nu de puține ori mi-a fost dat 
să aud cuvinte de laudă șl stimă 
pentru partidul și statul nostru.

La București. în tribunele ce ur
măresc marea demonstrație, oaspe
ții de peste hotare privesc cu 
mate interes majestuoasa des
fășurare a coloanelor, ascultă a- 
clamațiile, citesc panourile, înregis
trează marea manifestare de atașa
ment a populației față de politica 
externă a partidului și statului nos
tru. Lozinci pentru unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tutu
ror forțelor antiimperialiste dau glas 
marii dorințe a fiilor României so
cialiste de a vedea cum în lume 

forțele păcii și progresului social 
acționează tot mai unite.

Iată o Imagine-simbol, surprinsă 
pe traseul demonstrației din Cluj : 
în coloana centrului universitar, in
tre studenții localnici, remarcăm un 
grup compact : profiluri inedite de 
tineri care agită stegulețe. scandea
ză lozinci intr-un viu și fierbinte en
tuziasm, situindu-se, evident, în e- 
tenția întregii piețe și coloane. Sint 
studenți vietnamezi. Ei iși manifes
tă mulțumirea pentru solidaritatea 
pe care le-o arată românii, pentru 
sprijinul pe care îl primește poporul 
vietnamez din partea poporului ro
mân in lupta sa grea și eroică. A- 
plauzele cu care studenții vietnamezi 
au fost întimpinați in Piața Victo
riei din Cluj au constituit un sincer 
și călduros omagiu adus eroicului po
por vietnamez, care luptă cu băr
băție pentru apărarea libertății și 
suveranității patriei sale.

Episodul clujean se inseră într-un 
șir de momente care vor culmina mai 
tirziu. în finalul demonstrației de la 
București, cind din mii de glasuri, un 
imens cor, in Piața Aviatorilor, va in
tona Internaționala. întreaga desfășu
rare a grandioasei demonstrații prin 
care poporul nostru a sărbătorit ziua 
de 23 August a reprezentat o vibran
tă luare de poziție alături de forțele 
socialismului și păcii de pretutindeni, 
o răspicată și entuziastă afirmare a 
adeziunii depline la politica externă 
consecvent internaționalistă. princi
pială, realistă, de real prestigiu, pro
movată de partidul comunist și sta
tul român.

*
Ca o melodie frumoasă, care îți ră

sună în minte mult timp după ce ai 
ascultat-o, vuietul plin de vitalitate 
al grandioasei manifestații răsună 
încă, se reverberează în buna dispo
ziție șl optimismul ceasurilor de me
ritată odihnă, în hotărirea oameni
lor muncii de a obține noi succede 
în întrecerea nobilă pentru propăși
rea patriei socialiste. Răsunînd încă 
adine în inimi, sărbătorirea zilei de 
23 August a însemnat o puternică 
și strălucită reafirmare a adeziunii 
poporului nostru, a oamenilor de toa
te naționalitățile, ie toate virstele, 
din toate județele țării — a adeziu
nii depline a poporului la politica in
ternă și externă a Partidului Comu
nist Român, forța politică conducă
toare a societății noastre. Această a- 
deziune totală este a sentimentului, 
a ideii, dar și a faptei : entuziasta 
sărbătorire a lui August a fost și un 
fierbinte angajament de îndeplinire 
a marelui program elaborat de Con
gresul al X-lea, programul de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. E un program pe care 
oamenii României contemporane au 
siguranța că-1 vor realiza, avind con
ducător partidul călit al comuniștilor, 
conducerea sa in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Reportaj realizat de :
Sergiu FARCAȘAN, Cristian 
ANTONESCU, Mihai CARAN- 
FIL, Radu CONSTANTINES- 
CU, Aurel PAPADIUC, Va
lentin PAUNESCU, Petre 
POPA, Ilie TANASACHE, 
Victor VIȘINESCU și cores
pondenții „Scînteii"
Foto : M. Andreescu, M. Cioc, S.
Cristian, Gh. Vințiiă

Cu ocazia marii sărbători a eliberării patriei noastre, pe adresa Comi
tetului Centra] al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sosesc telegrame prin care comuniștii, oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — iși exprimă nețărmurita dragoste față de partid, 
deplina lor adeziune față de politica sa înțeleaptă, al cărei scop suprem esto 
ridicarea României socialiste pe trepte tot mal înalte ale progresului și civi
lizației, asigurarea bunăstării materiale și culturale a întregului popor. Ei 
iși iau angajamentul de a-și consacra întreaga capacitate și putere de muncă 
înfăptuirii programului complex de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat 
de partid.

Exprimînd sentimentele de profun
dă dragoste și recunoștință ale co
muniștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii de pe frumoasele plaiuri 
mehedințene, față de Partidul Comu
nist Român, de dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, stră
lucit fiu al clasei muncitoare, pildă 
vie de inalt patriotism, de slujire 
cu abnegație a intereselor și aspira
țiilor fundamentale ale poporului ro
mân — se spune in telegrama Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R. 
— raportăm cu bucurie că, in cinstea 
zilei de 23 August, oamenii muncii 
din industria județului au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan și anga
jamentele suplimentare asumate pe 
cele 8 luni ale acestui an. Astfel, 
planul producției marfă a fost rea
lizat in proporție de 104,3 la sută, 
iar producția marfă vîndută și înca
sată de 102,8 la sută. De asemenea, 
planul la export a fost realizat in 
proporție de 125,5 la sută, livrindu-se 
suplimentar măr
furi în valoare de 
peste 12 milioane 
lei valută.

Importante suc
cese au fost ob
ținute și de oa
menii muncii din 
agricultură. La 
cultura griului 
s-a realizat in a- 
cest an cea mai 
mare producție 
obținută pină a- 
cum in județ.

Asigurăm Co
mitetul Central al 
partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și in viitor oa
menii muncii din județul Mehedinți, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, vor munci cu a- 
ceeași dragoste și profund devota
ment pentru înfăptuirea programului 
complex de dezvoltare multilaterală 
a patriei, elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

în telegrama Comitetului județean 
de partid Maramureș și a Consiliu
lui popular județean se spune : Ex- 
primind sentimentele comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din ju
deț, adresăm Comitetului Central al 
partidului, dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un fierbinte salut de profundă dra
goste, prețuire și recunoștință pen
tru activitatea neobosită, plină de 
abnegație, pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului nostru, 
spre binele patriei socialiste, al cla
sei muncitoare, al întregului nostru 
popor, al intăririi socialismului și 
păcii in lume.

In telegrama Comitetului județean 
de partid Cluj se spune : Oamenii 
muncii — români, maghiari și de alte 
naționalități — din întreprinderile in
dustriale ale județului Cluj au 
realizat in ziua de 21 august 
planul producției marfă pe 8 
luni. Acest nou succes, înscris cu 
satisfacție și justificată mindrie in 
bilanțul activității noastre, reflectă 
adeziunea plenară a oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri la poli
tica partidului nostru, hotărirea lor 
nestrămutată de a contribui cu toată 
capacitatea la amplul proces de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate care se ‘înfăptuiește in 
patria noastră, sub ințeleapta con
ducere a partidului comuniștilor.

Ințelegind că realizarea sarcinilor 
ce ne revin reprezintă singura cale 
a prosperității și înfloririi patriei, a 
bunăstării noastre materiale și spi
rituale, vom munci și in viitor fără 
preget pentru a ne face cu priso
sință datoria.

Biroul Comitetului județean de 
partid Vrancea, se spune intr-o altă 
telegramă, se face purtătorul de 
cuvint al comuniștilor și al celorlalți 
oameni ai muncii din județ, pentru 
a vă transmite sentimentele lor de 
adine devotament față de politica 
partidului, de respect și prețuire față 
de dumneavoastră și de activitatea 
ce o desfășurați pentru progresul 
țării și al întregului popor.

Angajați in efortul de a îndeplini 
și depăși sarcinile economice ce re
vin in acest an și în anii următori 
județului, vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația ju
dețeană de partid Vrancea va acorda 
o atenție deosebită activității ideolo
gice de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid și a celorlalți 
oameni ai muncii, dezvoltării con
științei lor socialiste In lumina sar
cinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului și a prețioaselor 
și cuprinzătoarelor Indicații date de 
dumneavoastră personal.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din industria județului Brăila, se 
spune in telegrama Comitetului ju
dețean de partid, raportează că, pu- 
nind în valoare marile posibilități 
de care dispun, au realizat planul 
producției marfă pe primele 8 luni 
cu 10 zile înainte de termen. Pro
ducția marfă suplimentară de peste 
200 milioane lei ce se va realiza 
pînă la finele acestei luni asigură 
îndeplinirea și depășirea angajamen
tului anual.

Acum, cind In toate, organizațiile 
de partid au loc ample dezbateri 
privind activitatea politico-ideologi- 
că și cultural-educativă, se spune in 
telegramă, ne exprimăm hotărirea de 
a mobiliza toate forțele, de a utiliza 
întreaga capacitate creatoare pentru 
a ridica pe o treaptă și mai înaltă 
nivelul conștiinței comuniste a mem
brilor de partid, a tuturor celor ce 
muncesc pe aceste meleaguri.

La rlndul său, Comitetul județean 
Argeș al P.C.R., referlndu-se la suc
cesele obținute in cinstea marii săr
bători de oamenii muncii din agri
cultura județului, raportează că au

A PATRIEI NOASTRE"

fost îndeplinite integral obligațiile că
tre stat la cereale păioase și mazăre 
in conformitate cu sarcinile stabilite 
pentru anul 1971.

Anul acesta, se spune in telegrama, 
întreprinderile agricole de stat și co
operativele agricole au reușit să ob
țină cea mai mare producție de griu 
la hectar din ultimii 6 ani. Rezulta
tele obținute sint o consecință a mă
surilor stabilite de conducerea par
tidului privind îmbunătățirea organi
zării, planificării și conducerii agri
culturii și a aplicării în viață a pre
țioaselor indicații primite din partea 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general.

într-o altă telegramă trimisă de 
participant la mitingul oamenilor 
muncii din Pitești, consacrat celei 
de-a 27-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist sint expri
mate in numele tuturor locuitorilor 
județului Argeș cele mai înalte gin- 
duri și sentimente de dragoste, recu

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către organizații 

de partid, oameni ai muncii din intreaga țară, 
cu prilejul zilei de 23 August

noștință și atașament față de Partidul 
Comunist Român, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In această zi de bucurie și entu
ziasm, generate de marile cuceriri 
istorice cărora le facem bilanțul după 
27 de ani de muncă liberă și demnă, 
de perspectivele luminoase ale viito
rului, oamenii muncii din județul Ar
geș sint mindri să vă raporteze că eu 
întîmpinat marea sărbătoare a elibe
rării cu prestigioase succese in muncă. 
In condițiile creșterii producției in
dustriale cu peste un miliard de lei 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut. argeșenii au realizat peste plan 
in primele șapte luni ale activității 
din 1971 bunuri materiale în valoare 
de 157 milioane lei la producția 
globală și 150 milioane lei la produc
ția marfă.

Recunoscători pentru tot ce anii so
cialismului au adus pe aceste stră
vechi meleaguri, recunoscători pentru 
viitorul și mai luminos prefigurat de 
Congresul al X-lea, ne unim glasurile 
cu ale întregului popor și mulțumim 
din inimă partidului, vă mulțumim 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita activitate 
ce o desfășurați spre binele patriei, 
pentru fermitatea marxist-leninistă 
pe care o imprimați întregii vieți po
litice', economice și sociale a Româ
niei socialiste.

Cu prilejul aniversării a 27 de ani 
de la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist, in numele tuturor 
oamenilor muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, vă 
adresăm din toată inima cele mai 
calde felicitări șl urări de noi și în
semnate succese In activitatea de 
înaltă răspundere ce o desfășurați In 
fruntea partidului și statului nostru, 
pentru cauza socialismului șl ridica
rea harnicului nostru popor la o viață 
tot mai prosperă și fericită — se spu
ne in telegrama trimisă de Comitetul 
județean P.C.R. și Consiliul popular 
județean Satu-Mare.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal, oamenii muncii săt
măreni pătrunși de un fierbinte pa
triotism și un profund atașament față 
de politica internă șl externă a parti
dului șl statului nostru, au doblndit 
rezultate însemnate în toate sectoa
rele de activitate. Bilanțul preliminat 
al primelor opt luni ale acestui an se 
va concretiza in depășirea planului la 
toți indicatorii.

Toate aceste realizări, precum șl 
posibilitățile de care dispune jude
țul nostru, ne îndreptățesc să apre
ciem că planul economic pe acest an 
nu numai că se va realiza, dar va fl 
și depășit.

Folosim acest prilej pentru a asi
gura conducerea superioară de partid, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
noastră județeană de partid va face 
totul pentru aplicarea in viață a pro
gramului de o excepțională însemnă
tate privind îmbunătățirea activității 
politlco-ideologice, de educație mar
xist-leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, propus 
de dumneavoastră, va urma cu fer
mitate politica partidului șl statului 
nostru, pentru a-și aduce contribuția 
la infăptuirea luminosului program de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră, elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

în telegrama trimisă de Biroul Co
mitetului județean P.C.R. Harghita 
se spune ; Sărbătorind într-o atmos
feră entuziastă cea de-a XXVII-a 
aniversare a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, oamenii 
muncii români și maghiari din ju
dețul Harghita Înfrățiți in viață și 
in muncă Iși exprimă și cu această 
ocazie dragostea nemărginită față 
de Partidul Comunist Român, de 
Comitetul său Central, de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Trăiește vie in 
inimile noastre bucuria vizitei de 
lucru a conducătorilor de partid și 
de stat, în frunte cu dumneavoastră, 
stimate tovarășa secretar general. 

vizită care a prilejuit o nouâ și 
puternică manifestare a atașamentu
lui tuturor cetățenilor de pe aceste 
meleaguri la întreaga politică in
ternă și externă marxist-leninistă a 
partidului nostru, a sentimentelor 
lor de adincă satisfacție și recunoș
tință pentru grija deosebită de care 
județul nostru se bucură zi de zi.

încredințăm conducerea de partid 
și de stal, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general, că 
și in viitor oamenii muncii români 
și maghiari de pe meleagurile har- 
ghitene vor munci cu spirit de ab
negație și elan patriotic pentru în
deplinirea mărețului program adop
tat de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înflorire a patriei 
noastre comune, Republica Socialistă 
România.

Folosim acest important eveniment 
de rezonanță istorică pentru a ne ma
nifesta din nou recunoștința față de 
conducerea partidului nostru, față 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care in nenumă
rate prilejuri ne-ați ajutat direct să 
găsim resurse și forțe noi de dinami
zare a întregii vieți economice și so- 
cial-politice a județului — se spune 
in telegrama trimisă de participanții 
la mitingul și demonstrația oamenilor 
muncii din Rimnicu-Vilcea și jude

țul Vilcea.
In aceste zile 

cind comuniștii 
dezbat in adună
rile generale ale 
organizațiilor de 
partid, cu înaltă 
răspundere, pro
punerile de mă
suri pentri/ îmbu
nătățirea activită
ții politico-ideo- 
logice de educare 
marxist - leninistă 
a membrilor de 
partid, a tuturor 
oamenilor muncii, 

se afirmă cu inten
sitate dorința unanimă de a îndeplini 
sarcinile ce ne revin pentru ridicarea 
la un nivel calitativ superior a activi
tății educative corespunzător cu ce
rințele etapei pe care o parcurgem, 

încredințăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră scumpe tovarășe 
secretar general, că urmindu-vă 
exemplul de înaltă ținută revoluțio
nară și inepuizabilă energie creatoare 
muncitorii, lucrătorii ogoarelor, inte
lectualii vilceni, în frunte cu comu
niștii, vor munci cu abnegație și dă
ruire, iși vor consacra întreaga ca
pacitate șl putere de muncă realizării 
la un înalt nivel a sarcinilor ce le 
revin din Directivele Congresului al 
X-lea al partidului in vederea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră patrie 
— România socialistă.

In numele celor peste 70 000 de 
comuniști, al tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni — se spune in 
telegrama Biroului Comitetului jude
țean P.C.R. Hunedoara — trans
mitem Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dumneavoas
tră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mai profunde sentimente de dragos
te. recunoștință, respect și atașament 
nețărmurit față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, politică pusă în slujba no
bilelor idealuri de Înflorire continuă 
a României socialiste, de ridicare pe 
o treaptă superioară a nivelului ma
terial și spiritual al întregului popor.

Angajate cu întregul lor potențial 
uman și material in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul Româ
niei, colectivele de muncă de pe în
treg cuprinsul județului Hunedoara 
au obținut succese remarcabile în 
marea și insuflețitoarea întrecere 
desfășurată în cinstea zilei de 23 Au
gust. Pină la 22 august, hunedorenil 
și-au îndeplinit toate angajamentele 
asumate, realizlnd o producție in
dustrială suplimentară în valoare de 
180 milioane lei, 240 milioane la pro
ducția marfă vîndută și încasată și 
60 milioane lei beneficii. In această 
perioadă s-au obținut suplimentar 
89 500 tone cărbune net, 1 650 tone 
cocs metalurgic, 12 200 tone fontă, 
22 500 tone oțel, 7 950 tone laminate 
finite pline, importante cantități de 
produse din mase plastice, lemn, 
mobilă, materiale de construcții și 
altele. Aceste realizări sint închina
te marii sărbători naționale a po
porului român ; ele reprezintă dova
da vie, grăitoare a hărniciei și com
petenței, a hotărîrii cu care se mate
rializează politica înțeleaptă a parti
dului de ridicare a patriei socialiste 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres.

Cu prilejul celei de-a XXVII-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist, comitetul județean de 
partid, in numele comuniștilor șl al 
tuturor oamenilor muncii praho
veni, vă adresează, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere 
și calde felicitări, sănătate deplină, 
multă putere de muncă și viață în
delungată, spre binele patriei, al ri
dicării ei pe noi culmi ale bună
stării și civilizației, se spune in 
telegrama trimisă de Comitetul ju
dețean P.C.R. Prahova. Felicitîn- 
du-vă, stimăm pe comunistul înflăcă
rat, credincios trup și suflet partidu
lui și poporului, pe conducătorul în
țelept al detașamentului de avangar
dă al clasei muncitoare, care ne în
drumă cu pași siguri și aduce în 
permanență o contribuție esențială la 
elaborarea teoretică și soluționarea 
practică a problemelor complexe ale 
construcției socialiste, a liniei gene
rale a partidului, de Înfăptuire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Măsurile și indicațiile dumneavoas
tră, privind educația comunistă a în
tregului popor, sint viu dezbătute și 
unanjm aprobate de comuniștii, de 
toți oamenii muncii din județul 
Prahova. Vă asigurăm că ele vor fi 
traduse efectiv în viață și se vor 
resimți pozitiv In întreaga activitate 
de partid.

Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare 
a poporului 

român
în acest an, cu prilejul pa- 

răzii militare și demonstrației 
oamenilor muncii din Capitală, 
In tribune s-au aflat numeroși 
invitați de peste hotare — repre
zentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești, ai altor 
organizații progresiste din di
verse țări ale lumii, delegații, 
oaspeți care-și petrec concediul 
in țara noastră. In convorbirile 
purtate cu redactori ai „Scînteii", 
ei și-au exprimat bucuria de a 
participa la marea sărbătoare a 
poporului român, au avut cu
vinte de prețuire pentru realiză
rile sale, dobîndite sub conduce
rea partidului, pentru politica 
externă a României socialiste, 
pătrunsă de un profund spirit 
internaționalist și pusă consec- ; 
vent în slujba socialismului, pă
cii șl colaborării intre popoare.

Publicăm mai jos citeva din 
declarațiile consemnate :

SERGHEI SEMIONOVICI MI
NAEV, vicepreședinte al Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R., 
maistru lâcâluș la Uzina de 
rulmenți nr. 1 din Moscova, Erou 
al Muncii Socialiste :

„Este o impresionantă mani
festație a bucuriei și mindriei 
patriotice pentru succesele ob
ținute în construcția socialistă. 
Fețele oamenilor, entuziasmul ce 
străbate din acest fluviu uman 
exprimă dragoste fierbinte față 
de partid și față de conducerea 
sa, forța prezentului și încredere 
în viitor. Sint convins că sarci
nile stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R. vor fi îndeplinite 
cu succes, că România socialistă 
va cunoaște o tot mai puternică 
înflorire. De altfel, am avut bu
curia să constat că în numai 
trei ani cît au trecut de la pre
cedenta mea vizită în țara dv. 
s-au schimbat multe în diverse 
domenii de activitate. Văzînd 
cartierele noi de locuințe din 
București, ai o imagine sugestivă 
a vastului efort, a preocupărilor 
partidului pentru ridicarea gene
rală a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Poporul sovietic cunoaște rea
lizările poporului frate român și 
se bucură de ele ca de propriile 
succese. Ca muncitor, aș vrea să 
spun că intre clasa muncitoare 
din Uniunea Sovietică și cea din 
România, intre popoarele și parti
dele noastre există o puternică 
prietenie internaționalistă, prie
tenie cimentată de sîngele vărsat 
în comun de ostașii sovietici și 
români. La întoarcere în patrie 
voi povesti muncitorilor din u- 
zina noastră — membru colectiv 
al Asociației de prietenie sovie- 
to-române — despre primirea 
deosebit de prietenească, despre 
căldura frățească cu care am fost 
înconjurați în timpul șederii in 
țara dv. In această primire iși 
găsește o expresie elocventă 
prietenia dintre popoarele so
vietic și român, animate de ace
leași țeluri și năzuințe — con
strucția socialismului și comu- 
nismului".

ADRIAENSENS HUGO, depu
tat socialist din Belgia :

„O atmosferă entuziastă, înflă
cărată, domină această demon
strație. Este greu de găsit cu
vinte care să exprime impresia 
pe care o produce asupra noas
tră. Și noi — Partidul Socialist 
Belgian — organizăm manifes
tații de masă, dar ele nu au și 
nici nu pot avea, in condițiile 
societății noastre, amploarea și 
caracterul acestei demonstrații. 
Ea exprimă mindria pentru tot 
ce s-a realizat, un atașament 
profund față de regim, ilus
trează în mod deosebit popu
laritatea de care se bucură șeful 
statului dv., Nicolae Ceaușescu. 
Este un prestigiu binemeritat 
pentru activitatea lui in folosul 
poporului, ca și in folosul păcii 
generale. Sintem foarte satisfă- 
cuți câ se dezvoltă mereu legă
turile dintre belgieni și romani, 
contactele dintre Partidul So
cialist Belgian și Partidul Co
munist Român, atît pe linie ofi
cială, cît și sub alte forme, cum 
este, de pildă, vizita grupului 
nostru format din 25 de acti
viști din federațiile P.S.B., ca
re-și petrece vacanța in Româ
nia. Consider că dezvoltarea a- 
cestor contacte, pe care Româ
nia le promovează intens, re
prezintă un mare pas înainte in 
domeniul colaborării, ceea ce 
are o deosebită importanță pen
tru mai buna cunoaștere reci
procă, pentru activitatea in fo
losul înțelegerii, securității și 
păcii in Europa și in lume".

CLAUDE POPEREN, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez :

„Populația Bucureștiului defi
lează astăzi cu ocazia aniversă
rii eliberării patriei. Este im
presionantă această mulțime en
tuziastă. Demonstrația este o 
manifestare a atașamentului ma
selor față de Partidul Comunist 
Român, față de politica sa. Da
torită acestei politici, ați obținut 
mari realizări. Pancartele, dia
gramele, graficele pe care le 
poartă muncitorii și activiștii de 
partid oglindesc progresele pe 
care le-ați obținut în dome
niul economiei socialiste. O dez
voltare foarte importantă au cu
noscut toate sectoarele de acti
vitate. Este evident că realiză
rile dv., ca și realizările celor
lalte țări socialiste, reprezintă 
un sprijin de preț în lupta pe 
care noi, comuniștii, o ducem 
pentru realizarea unității în lup
ta împotriva politicii monopolu
rilor, pentru interesele clasei 
muncitoare, ale poporului fran
cez. pentru pace Solidaritatea 
cu țările socialiste este de acera 
pentru noi o permanentă pre
ocupare.“
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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

Dragi tovarăși,

Tn numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
r, - V:C*1'Ce' Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,. al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și al întregului popor sovietic, transmitem Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat. Consi
liului ^de.Miniștri ale Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor 
muncii din România socialistă felicitări prietenești și cele mai bune urări 
cu ocazia sărbătorii naționale — a XXVII-a aniversare a eliberării țării 
de sub jugul fascist

Zdrobirea de către armata sovietică a trupelor fasciste în România, 
Insurecția armată de la 23 August 1944 înfăptuită în aceste condiții au 
creat premisele necesare pentru trecerea la transformări radicale revolu
ționare in țară. în anii puterii populare. România, sprijinindu-se pe co
la nararea multilaterală cu țările comunității socialiste și folosind expe
riența lor. a obținut sub conducerea partidului comunist succese însem
nate in construirea socialismului. în dezvoltarea industriei, a agriculturii, 
a științei și culturii, a ridicării bunăstării oamenilor muncii.

Oamenii sovietici se bucură sincer de realizările poporului frate 
român. Adîncirea în continuare a colaborării în cadrul Organizației Tra
tatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, per- 
f ctionarea legăturilor pe diverse planuri dintre țările noastre, care și-au 
găsit reflectarea in Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu- 
-Jîntre U.R.S.S. și Republica Socialistă România, din 7 iulie 1970, 
i\ nrezintâ o bază sigură pentru dezvoltarea relațiilor sovieto-române în 
interesul popoarelor din ambele țări, al cauzei socialismului și păcii.

Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul sovietic vor promova și în 
continuare linia îndreptată spre întărirea prieteniei și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

în memorabila zi a celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării Româ
ne. de sub jugul fascist, dorim Partidului Comunist Român și tuturor 
oamenilor muncii din țara dumneavoastră noi succese în traducerea în 
viață a programului construirii societății socialiste.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia frățească și colaborarea 
dintre popoarele sovietic și român.

L. BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri

al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul aniversării eliberării naționale a Republicii Socialiste 
România. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dv., Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului 
și poporului român prieten, în numele popoarelor Iugoslaviei, al Pre
zidiului Ligii Comuniștilor din Iugoslavia și al meu personal felicită
rile mele cele mai călduroase și cele mai bune urări pentru progresul 
țării dv., pentru noi succese în edificarea societății socialiste, pentru 
fericirea dv. personală.

Sînt profund convins că cooperarea prietenească și fructuoasă din
tre popoarele și țările noastre se va întări în viitor, că lupta comună 
pentru pace, progres și raporturi internaționale de egalitate va continua 
șă se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al păcii și socialismului.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 
din România

Excelenței Sale

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

Excelenței Sale

Domnului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste România, în numele poporului, al Frontului Național de 
Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, ca și in numele nostru personal, permiteți-ne să adresăm 
Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului, Marii Adu
nări Naționale, Frontului Unității Socialiste și poporului român, felici
tările noastre cele mai călduroase.

în decursul celor 27 de ani, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, desfășurînd tradițiile sale revoluționare și a muncii creatoare, 
poporul român a obținut succese continue în îndeplinirea planurilor 
cincinale, transformind în timp scurt România într-o țară socialistă, 
înzestrată cu o industrie avansată, avînd un nivel de trai material și 
cultural din ce în ce mai ridicat.

Poporul din Vietnamul de Sud s-a bucurat foarte mult de aceste 
mari victorii și dorește sincer poporului român frate să obțină succese 
și mai mari în opera de edificare a țării sale, prospere și fericite.

Mulțumim sincer Partidului Comunist Român, guvernului, Marii Adu
nări Naționale, Frontului Unității Socialiste și poporului frate român, 
pentru sprijinul lor călduros și ajutorul prețios față de rezistența 
antiamericană, pentru salvarea națională a poporului sud-vietnamez.

în pofida grelelor înfrîngeri actuale în Vietnamul de Sud, administra
ția Nixon, îndărătnică și șireată, se străduiește să salveze „doctrina Ni
xon", să realizeze vietnamizarea războiului și să se eschiveze inițiativei în 
7 puncte a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud. Poporul din Vietnamul de Sud, înfăptuind testamentul sacru 
al veneratului președinte Ho Și Min, împreună cu compatrioții din nord, 
acționînd cot la cot cu popoarele frățești ale Cambodgiei și Laosului, 
este hotărît să-și intensifice cu perseverență rezistența antiamericană 
pentru salvarea națională pînă la victoria totală.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre poporul sud-vietnamez și 
poporul român să dureze in veci.

Profesor NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Vietnamului de Sad

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 sărbătoririi cu mare bucurie de către poporul frate 
român a celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării patriei sale, în 
numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii Populare 
Chineze și al poporului chinez, vă adresăm dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și întregului 
popor român felicitări călduroase.

Poporul român este un popor cu o glorioasă tradiție revoluționară 
și a dus o îndelungată luptă eroică pentru cucerirea independenței și 
eliberării naționale. Insurecția armată de la 23 August 1944 a des
chis o eră nouă in istoria României. In cei 27 de ani de după elibe
rare, poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
pășind cu perseverență pe calea de a fi independent și de sine stătător, 
bizuindu-se pe propriile sale forțe, depunînd toate eforturile pentru 
prosperitatea țării, a învins numeroase greutăți, a schimbat înfățișarea 
patriei sale și a obținut realizări importante în construcția socialistă, 
în prezent, poporul român, plin de încredere, luptă cu energie pentru 
îndeplinirea cu succes a noului plan cincinal, pentru înfăptuirea dife
ritelor măsuri cu privire la îmbunătățirea muncii politico-ideologice, 
elaborate recent de Comitetul Central al Partidului Comunist Român. 
Vâ urăm din toată inima să obțineți necontenit noi victorii.

Poporul român se pronunță cu consecvență pentru egalitate între 
toate țările, mari sau mici, se opune cu hotărîre politicii de forță și 
amenințării de agresiune imperialiste și apără cu curaj independența 
națională și suveranitatea țării. Ne exprimăm sprijinul și admirația 
față de această poziție dreaptă a poporului frate român și spiritul său 
de a îndrăzni să lupte.

Prietenia revoluționară dintre poporul chinez șl poporul român, 
statornicită pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului 
proletar, a cunoscut în acești ani o nouă dezvoltare. Vizita făcută nu 
de mult în țara noastră de delegația de partid și guvernamentală 
română în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a întărit pe mai 
departe relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide, 
cele două țări și cele două popoare ale noastre. Sîntem convinși că în 
lupta pentru construirea propriilor lor țări și împotriva imperialismului, 
ca și în trecut, poporul chinez și poporul român își vor manifesta re
ciproc simpatia și se vor ajuta și sprijini reciproc.

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul chinez și poporul 
român !

MAO TZE DUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

UN B1A0
Vicepreședinte al Comitetului Central 

al 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 al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României, vă 
transmitem dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră, poporului 
frate român un salut tovărășesc și felicitări.

Ne bucurăm de succesele obținute de Republica Socialistă România 
în opera de edificare socialistă și ne exprimăm convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborarea dintre țările și partidele noastre comuniste, ba
zate pe adevăratele principii ale marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist, se vor întări și în viitor, spre binele popoarelor noastre 
și al cauzei generale a socialismului și păcii în lumea întreagă.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului 
popor cehoslovac și al nostru personal vă dorim dumneavoastră, precum 
și poporului român noi și însemnate succese în dezvoltarea socialistă a 
Republicii Socialiste România.

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

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste 

Cehoslovace

Secretarului general al Partidului Comunist Român 

și președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Scqmpi tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, cea de-a XXVII-a 
aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, vă transmitem 
dumneavoastră și tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România cele 
mai cordiale salutări și felicitări din partea poporului Republicii Demo
crate Germane.

Conduși de Partidul Comunist Român, oamenii muncii din România 
au obținut mari succese în construirea unui stat socialist industrial- 
agrar dezvoltat.

Colaborarea dintre Republica Democrată Germană și Republica 
Socialistă România, relațiile noastre prietenești cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste frățești, avînd la bază internaționalismul so
cialist, contribuie la întărirea celor două țări ale noastre și sînt de o 
deosebită importanță pentru consolidarea convingerii ferme că relațiile 
bilaterale multiple dintre popoarele, partidele și guvernele noastre se 
vor dezvolta și adinei cu succes și în viitor, pe baza marxism-leninis- 
mului și a internaționalismului socialist, spre binele celor două țări ale 
noastre și în interesul unității șl consolidării comunității statelor so
cialiste.

Vă dorim dumneavoastră, scumpi tovarăși, precum și poporului ro
mân, cu prilejul importantei dv. sărbători de stat, noi succese în pa
tria dv.

ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

WALTER ULBRICHT

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist, în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale și Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și în numele nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și prin dumneavoastră poporului român frate, Partidului Comu
nist Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste 
România cele mai călduroase felicitări.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român, urmînd 
tradițiile sale revoluționare, muncind asiduu și creator, a înregistrat 
realizări strălucite în edificarea socialismului.

România a devenit astăzi o țară industrial-agrară, cu o industrie 
dezvoltată, cu o agricultură socialistă în curs de modernizare, cu o știință 
și tehnologie avansate. Viața materială și culturală a poporului său se 
îmbunătățește continuu.

Poporul vietnamez se bucură din inimă de marile realizări ale po
porului român frate și îi urează să înregistreze noi succese și mai mari 
în edificarea unei Românii socialiste dezvoltate în toate domeniile, adu- 
cîndu-și astfel contribuția pozitivă la lupta pentru menținerea păcii în 
Europa și în lume.

Cu această ocazie, mulțumim sincer poporului român, Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii 
Socialiste România pentru sprijinul lor prețios și ajutorul dat luptei po
porului vietnamez contra agresiunii americane, pentru salvarea sa națio
nală, precum și operei sale de edificare a socialismului.

Fie ca solidaritatea și prietenia frățească între cele două popoare să 
se consolideze și să se dezvolte tot mai mult.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale
a Republicii Democrate Vietnam

PHAM VAN DONG
Prim-ministru

al Guvernului Republicii Democrate Vietnam

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 sărbătorii dumneavoastră naționale, aniversarea elibe
rării României, în numele poporului albanez, al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Albania și în numele 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră, 
poporului frate român salutări și urări cordiale.

Poporul albanez se bucură de victoriile dobîndite de poporul ro
mân în opera de dezvoltare armonioasă a țării șl îi dorește din toată 
inima noi succese în edificarea societății socialiste, pentru întărirea 
patriei sale împotriva politicii agresive a imperialiștilor vechi și noi.

Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre 
să se dezvolte și să se întărească continuu spre binele lor comun și al 
socialismului.

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
MEHMET SHEHU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

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

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al gu
vernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar și al întregului nostru 
popor, vă transmitem cele mai bune urări cu ocazia celei de-a XXVII-a 
aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.

Oamenii muncii din Ungaria urmăresc cu simpatie succesele obți
nute de poporul român, sub conducerea partidului său comunist, în 
construirea societății socialiste și în înflorirea patriei sale.

Sîntem convinși că succesele popoarelor noastre, obținute în pe
rioada de după eliberare, creează noi posibilități de dezvoltare a legă
turilor noastre și de adîncire a prieteniei între popoarele noastre.

De ziua marii sărbători naționale a poporului român, vă urăm dv., 
poporului din Republica Socialistă România noi succese în construirea 
Socialismului și întărirea păcii.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-THrănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat

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

In numele poporului, al Partidului Comunist și al Guvernului Revo
luționar al Cubei, ne este plăcut a vă exprima, cu prilejul sărbătoririi unei 
noi aniversări a eliberării naționale de sub jugul nazist-fascist, felicită
rile noastre, pe care dorim să le transmitem prin intermediul dumnea
voastră fraternal poporului, partidului și guvernului Republicii Socia
liste România.

Folosim această ocazie pentru a adresa urări fierbinți de fericire și 
progres poporului român, ca și pentru consolidarea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare reciprocă existente între țările noastre.

Vă reînnoim mărturia celei mai înalte considerațiuni și prietenii 
frățești.

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar.

al Republicii Cuba

Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare 
a poporului 

român
TIM PIN, «erelor al Comite

tului de partid al raionului Ciun 
Vin din Pekin, președintele Co
mitetului reyoluționar :

„Parada militară șl demonstra
ția oamenilor muncii, prilejuite 
de ziua de 23 August, ziua na
țională a poporului frate român, 
ne înfățișează un tablou solemn 
și grandios. Sintem foarte feri
ciți că putem participa la a- 
ceastă mare sărbătoare a dum
neavoastră Noi admirăm spiri
tul de luptă al poporului român, 
condus de partidul comunist. în 
frunte cu tovarășul Nicola? 
Ceaușescu Avem, de asemenea, 
prilejul să constatăm că entu
ziasmul oamenilor muncii de a 
construi socialismul in România 
este foarte mare. Urăm poporu
lui frate român noi succese, și 
mai mari, in construcția socia
listă.

Am văzut printre coloanele 
de manifestanți o lozincă prin 
care se adresa un salut căldu
ros poporului chinez, urarea ca 
prietenia dintre cele două po
poare ale noastre să se dezvolte 
continuu. Este o prietenie înde
lungată și trainică, care se va 
întări tot mai mult. Relațiile din
tre partidele comuniste, dintre 
statele și popoarele noastre au 
rădăcini adinei șl se întemeiază 
pe principiile marxism-leninis
mului și Internaționalismului 
proletar. Vizita pe care a fâcu- 
t-o în China, nu de mult, de
legația de partid și guverna
mentală română, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. a a- 
dus o contribuție deosebită la 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre noi".

RICARDO DIAZ CHAVEZ, 
membru al C.C. al P.C. Peru
vian :

„Este pentru prima dată cînd 
particip la o astfel de manifes
tație dintr-o țară socialistă. Sînt 
foarte impresionat de măreția 
forțelor armate și de entuzias
mul pe care-1 manifestă numă
rul mare al demonstranților. Mă 
folosesc de acest prilej pentru 
a adresa calde felicitări poporu
lui și Partidului Comunist Ro
mân cu ocazia acestei sărbători 
istorice.

Am vizitat puține obiective 
social-economice din țara dum
neavoastră, dar ceea ce am vă
zut este o demonstrație a fap
tului că poporul român constru
iește socialismul cu pași gigan
tici și sînt sigur că vor fi în
deplinite cu succes toate pro
iectele celui de-al X-lea Con
gres al partidului.

România se afirmă tot mai 
mult în lume printr-o politică 
externă principială, marxist-le- 
ninistă, de colaborare și apro
piere intre toate popoarele. Con
sider că politica Partidului Co
munist Român și a statului ro
mân de sprijinire activă a luptei 
popoarelor împotriva imperialis
mului, pentru scuturarea jugului 
colonial, pentru consolidarea in
dependenței naționale și o dez
voltare de sine stătătoare este 
o politică cu adevărat militantă, 
lnternațlonalistă".

JAIME IGLESIAS, responsabil 
cu propaganda în cadrul Co
mitetului provincial de partid 
Las Villas (Republica Cuba) :

„Sîntem foarte impresionați 
de parada militară și demon
strația oamenilor muncii prile
juite de Ziua națională a Ro
mâniei. Această manifestație 
sugerează forța poporului ro
mân în construcția socialistă a 
fjatriei sale. Ne bucurăm din 
nimă de mărețele realizări ale 

poporului frate român și îl fe
licităm călduros în această zi 
de sărbătoare. Relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Cuba 
și România, dintre partidele și 
popoarele noastre se dezvoltă 
pe zi ce trece. Unitatea dintre 
popoarele noastre este de ne
zdruncinat și ea se manifestă pe 
toate planurile vieții sociale*'.

BOȘKO ȚOLOV BOȘKOV, se
cretar adjunct al Comitetului 
comunal de partid din PravâJ 
(R. P. Bulgaria) :

„Ne-am bucurat mult cînd am 
primit invitația tovarășilor din 
comuna Scornicești, județul Olt 
— înfrățită cu comuna noastră. 
Pravăț — de a participa la a- 
ceastă măreață sărbătoare a po
porului român. Sîntem deose
bit de impresionați de succesele 
dobîndite de România frățească 
în cei 27 de ani care au trecut 
de la eliberare. Manifestația de 
azi a oferit o imagine simbolică 
a realizărilor oamenilor munrii 
români în construcția socialistă, 
a hotărîrli lor de a îndeplini 
sarcinile trasate de partid. Vom 
duce cu noi impresii de neuitat 
despre unitatea și coeziunea po
porului român în jurul Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Comuniștii, 
întregul popor bulgar urmăresc 
cu deosebit interes și satisfacție 
succesele dv., cu convingerea că 
succesele noastre comune duc 
la întărirea socialismului în lu
me. Relațiile care s-au stator
nicit intre Pravăț și Scornicești 
sînt o reflectare a relațiilor fră
țești dintre popoarele noastre 
Noi apreciem mult colaborarea 
bulgaro-română, schimburile de 
experiență, care contribuie la 
întărirea In continuare a legă
turilor de prietenie dintre P.C 
Bulgar și P. C. Român, dintre 
Bulgaria și România".
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TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romanța

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

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României — 
rârbătoarea națională a poporului român — in numele Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme $1 Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, 
al poporului coreean și al nostru personal, vă transmitem dumneavoas
tră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
întregului popor român felicitări fierbinți și salutări frățești.

După eliberarea de sub jugul fascist, poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, dînd dovadă de un înalt entuziasm re
voluționar și activitate creatoare, a transformat țara sa înapoiată în tre
cut intr-un stat socialist cu o industrie modernă și cu o agricultură dez
voltată. Astăzi, harnicul și talentatul popor român obține succese im
portante în lupta pentru Îndeplinirea cu succes a noului cincinal ela
borat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. în vederea 
construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, luptă împotriva 
imperialismului, apără cu fermitate suveranitatea țării și depune efor
turi susținute în numele păcii în Europa și în lumea întreagă.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele poporului frate român 
și tl felicită fierbinte pentru aceste succese.

Sîntem foarte satisfăcuți că după recenta vizită în tara noastră a 
delegației de partid si guvernamentale a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, relațiile de prietenie și cola
borare dintre ambele noastre țâri se vor adînci și mai mult și se vor 
dezvolta în diferite domenii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile bune existente între țările 
noastre, bazate pe principiile marxism-leninismului și ale internaționa
lismului proletar, se vor dezvolta și întări și mai mult în viitor în lupta 
împotriva imperialismului și colonialismului, în frunte cu cel american, 
în numele triumfului măreței cauze a socialismului

\ ă urăm din toată inima dv. și poporului român noi succese în 
lupta pentru bunăstarea, înflorirea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

TOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populari Supreme 
a 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

In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole, întregului popor mongol și al 
nostru personal, permiteți-ne să vă adresăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
tuturor oamenilor muncii României socialiste, felicitări călduroase și 
cele mai bune urări, cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

In anii care au trecut, poporul român în prietenie și strînsă colabo
rare cu țările socialiste frățești a obținut mari succese în construcția 
economică și culturală, transformind România dintr-o țară agrară îna
poiată în trecut, într-un stat socialist în plină dezvoltare.

Dezvoltarea și lărgirea relațiilor de prietenie între Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă România confirmă că adîncirea 
continuă a colaborării multilaterale, pe baza principiilor de neclintit ale 
marxism-leninismului, corespunde pe deplin intereselor popoarelor mon
gol și român, țelurilor generale de întărire a unității țărilor comunității 
socialiste, in lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim din inimă, dragi tovarăși, dumneavoastră și tuturor oame
nilor muncii Republicii Socialiste România noi succese în construcția 
socialismului, în scopul întăririi păcii și securității internaționale.

J. ȚEDENBĂL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole
J. SAMBU

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale îmi este plăcut să Vă adresez, personal 

gi tn numele poporului italian, calde urări pentru prosperitatea Repu
blicii Socialiste România și pentru bunăstarea personală a Excelenței 
Voastre.

GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, pre
zint Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, precum și cele mai bune 
urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

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

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a zilei eliberării naționale a 
țârii dumneavoastră, în numele guvernului, al poporului Tanzaniei și 
al meu personal, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre salutări 
si felicitări frățești și doresc să reamintesc de relațiile cordiale care au 
existat dintotdeauna între cele două țări ale noastre.

Am convingerea că relațiile dintre România și Tanzania se vor dez
volta in continuare, in interesul reciproc al ambelor noastre popoare.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de pace și progres continuu guvernu
lui și poporului României.

JULIUS NYERERE
Președintele Republicii Huite a Tanzaniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Ceaușescu,

Permiteți-mî să vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii naționale a 
poporului român — ziua eliberării României de sub jugul fascist

Vă doresc multă sănătate și succese în vasta dumneavoastră activi
tate de partid și de stat îndreptată spre binele poporului român, întăririi 
păcii în Întreaga lume, prieteniei, unității și colaborării dintre țările so
cialiste.

N. FADEEV
Secretarul Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

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

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

lonez, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Polone, în numele poporului polonez și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului român, feli
citări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul sărbătorii naționale 
— a XXVII-a aniversare a eliberării României.

Poporul polonez urmărește cu profundă atenție realizările poporului 
român în construcția socialistă.

Ne exprimăm convingerea că legăturile de prietenie, solidaritate și 
colaborare frățească ce unesc popoarele noastre și popoarele întregii co
munități socialiste se vor întări necontenit spre binele comun, în inte
resul cauzei socialismului, păcii și securității internaționale.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, urări fierbinți de dezvoltare pe 
mai departe a României socialiste.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Aniversarea zilei naționale îmi oferă plăcuta ocazie de a exprima 
Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale și de a adresa 
urările mele cele mai calde de sănătate și fericire personală, precum 
și de prosperitate continuă poporului român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în numele poporului și guvernului argentinean și al meu personal, 

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere urări de 
fericire personală, de fericire și prosperitate pentru țara prietenă.

ALEJANDRO A. LANUSSE
Președintele Republicii Argentina

Excelența Sa
Dl. NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, guvernul 
și poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a transmite Excelenței 
Voastre felicitări călduroase, precum și cele mai bune urări pentru Ex
celența Voastră și pentru prosperitatea și fericirea poporului român.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Ziua națională a țării Dumneavoastră îmi oferă plăcuta ocazie de a 
prezenta Excelenței Voastre vii felicitări și urările mele cele mai bune 
pentru fericirea Dumneavoastră personală și a compatrioților Dumnea
voastră. La acestea adaug sincerele mele urări pentru prosperitatea 
României și prietenia dintre cele două popoare ale noastre.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului' de Stat al Republicii Socialiste România

Cu fericitul prilej al zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
am marea plăcere să vă transmit dumneavoastră, domnule președinte, 
cît șl guvernului și poporului României felicitările noastre cele mai sin
cere împreună cu urările noastre <?&le mai bune pentru sănătatea și feri
cirea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea și prosperitatea po
porului dumneavoastră.

V. V. GIRI
Președintele Indiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

Excelență,
Este pentru mine un privilegiu și o plăcere de a transmite Excelen

ței Voastre bunele mele urări și ale poporului Canadei cu prilejul zilei 
eliberării României.

Fie ca anul care vine să fie un an fericit pentru dumneavoastră 
și pentru poporul României.

ROLAND MICHENER
Guvernatorul general al Canadei

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In timp ce sărbătoriți cu bucurie și fericire aniversarea zilei dum
neavoastră naționale, vă adresez, in numele guvernului și poporului 
Nigeriei, cele mai sincere felicitări și bune urări pentru sănătatea dv. 
personală și doresc poporului și guvernului României progrese continue 
în pace și stabilitate.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

General-maior 
YAKUBU GOWON

Șeful Guvernului Militar Federal 
și Comandant Suprem al Forțelor Armate 

ale R. F. Nigeria

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

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 

Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Bulgaria, în numele întregului popor bulgar, vă adresăm dumneavoastră 
și în persoana dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comu7 
nist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, poporului frate român, cele mal cordiale felicitări cu ocazia celei 
de-a XXVII-a aniversări a eliberării României de sub fascism și capita
lism.

în acest interval istoric scurt, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România au obținut 
mari succese în construcția socialismului. Se dezvoltă în ritmuri rapide 
economia și crește continuu bunăstarea celor ce muncesc.

Sîntem convinși că prietenia dintre cele două țâri ale noastre vecine 
și prietenia cu celelalte țări socialiste frățești continuă să se dezvolte 
și va contribui la întărirea forței și influenței sistemului socialist mon
dial, la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, la întărirea păcii și securității în Balcani și în întreaga lume.

Primiți urările noastre sincere de noî succese în construcția socia
lismului, în înflorirea Republicii Socialiste România.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
și președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Excelentei Sale
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a zilei naționale a României 

vă transmit dumneavoastră și poporului român, felicitările mele perso
nale și ale poporului Statelor Unite împreună cu cele mai bune urări 
pentru progresul continuu al României. Speranța noastră este că rela
țiile dintre România și Statele Unite vor continua să se dezvolte in 
interesul ambelor noastre popoare și al promovării păcii în lume.

Doamna Nixon și eu vă transmitem dumneavoastră și Doamnei 
Ceaușescu cele mai călduroase salutări.

Cu sinceritate.
RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România transmit 

Excelenței Voastre urări de bine pentru un viitor fericit și plin de succese 
al poporului român, pentru prosperitatea personală a Excelenței Voastre, 
pentru activitatea Dumneavoastră spre binele țării Dumneavoastră.

Asociez la urările mele speranța că relațiile dintre țările noastre, a 
căror dezvoltare fructuoasă am putut să o constatăm în convorbirile 
noastre cu ocazia vizitei mele în România, se vor adînci în continuare 
spre binele popoarelor noastre și pentru consolidarea păcii europene.

GUSTAV HEINEMANN
Președintele Republicii Federale a Germaniei

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

Cu ocazia zilei naționale a României transmitem Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului României felicitările noastre călduroase.

Adresăm Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate perso
nală, de succese permanente în eforturile dv. îndreptate spre dezvoltarea 
și progresul țării dv.

HAILE SELASSIE

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

Cu fericita ocazie a zilei naționale a României am deosebita plă
cere de a adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului român 
salutările mele personale șl felicitări sincere din partea poporului pa
kistanez.

Sînt convins că relațiile de prietenie șl cooperare existente între 
România și Pakistan se vor întări în continuare.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de sănătate și a reînnoi asigurările înaltei mele con- 
siderațiuni.

General
AGHAA MUHAMMAD

YAHYA KHAN
Președintele Republicii Islamice 

a Pakistanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România am 
onoarea să adresez Excelenței Voastre atît în numele meu cît și celui 
al guvernului și poporului tunisian urările noastre cele mai călduroase 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po
porului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

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

Cu ocazia zilei naționale a României îmi este deosebit de plăcut să 
adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al poporului libanez, feli
citările mele vii, precum și urările mele sincere pentru fericirea dv. 
personală și prosperitatea poporului român.

SULEIMAN FRANGIE
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Folosesc cu plăcere prilejul zilei naționale a Republicii Socialiste 
România pentru a prezenta Excelenței Voastre felicitările călduroase ale 
Consiliului Federal, la care adaug urările foarte cordiale pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru viitorul prosper al țării dumnea
voastră.

RUDOLF GNAEGI
Președintele Confederației Helvetic*

Oaspeți străini 
salută 

marea sărbătoare 
a poporului 

român
TOMIO NISHIZAWA, mem

bru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia :

„Sint foarte bucuros că am 
prilejul să asist la această im
presionantă manifestație Închi
nată eliberării. Am urmărit cu 
viu Interes parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii, 
care redau sugestiv sprijinul 
unanim al poporului față de li
nia Partidului Comunist Român 
de aplicare creatoare a marxism- 
leninismului la condițiile con
crete ale României. Făcind bl- t 
lanțul realizărilor, poporul ro
mân este animat de hotărîrea 
de a transpune in viață progra
mul partidului. Cred că aceasta 
este garanția cea mai de preț a 
realizării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Noi cunoaștem politica activă 
a Partidului Comunist Român 
consacrată întăririi unității miș
cării comuniste și muncitorești. 
Ne bucliră că relațiile dintre 
Partidul Comunist din Japonia 
și Partidul Comunist Român cu
nosc o dezvoltare continuă, pe 
baza principiilor independenței, 
egalității, neamestecului în tre
burile interne. Sint convins că 
vizita în România a delegației 
P.C. din Japonia, condusă de 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C;C. al partidului, va 
constitui o contribuție la întă
rirea prieteniei dintre partidele 
noastre. In același timp, aceasta 
va sluji intereselor unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale".

MOHAMED NASSER MOHA
MED, directorul agenției de 
știri a Republicii Democratice 
Populare a Yemenului:

„Sînt foarte bucuros că m-am 
aflat în țara dv. în zilele ani
versării eliberării României de 
sub jugul fascist. Sărbătoarea 
la care am avut cinstea să par
ticip m-a impresionat foarte 
mult Ea confirmă rolul condu
cător în societate al Partidului 
Comunist Român. Sub conduce
rea partidului ați obținut reali
zări social-politice tot mal mari, 
se construiește o viață tot mai 
prosperă și mai înfloritoare 
pentru cei ce muncesc. La ple
care, voi lua cu mine cele mai 
frumoase impresii despre un 
popor harnic, demn și iubitor 
de pace, căruia poporul nostru 
îi transmite cele mai bune urări. 
Este cunoscut în țara mea spri
jinul pe care poporul român tl 
acordă mișcării de eliberare, ti
nerelor state care au scuturat 
recent jugul colonial. Poporul 
meu va sărbători în curind 8 
ani de la cucerirea independen
ței sale, obținută printr-o luptă 
plină de sacrificii, sub condu
cerea Frontului Național O cu
cerire de mare preț constă în 
faptul că a determinat lichida
rea uneia din cele mai mari 
baze militare străine, care se 
afla pe teritoriul său. Sînt con
vins că relațiile dintre popoa
rele și țările noastre ver cu
noaște o dezvoltare continuă. , 
ceea ce va contribui, fără în
doială, la unirea și întărirea 
coeziunii forțelor mondiale antl- 
lmperialiste."

ALBERT DE SMAELLE, pre
ședintele Consiliului Economic 
Central din Belgia, președinte
le Comitetului belgian pentru 
securitate și cooperare euro
peană j

„Această manifestație m-a e- 
moționat profund. Acești copii 
voioși, acest tineret entuziast, 
acești muncitori, care poartă 
pancarte și diagrame cu cifre 
despre împliniri și perspective, 
aș adăuga chiar defilarea mili
tarilor șl gărzilor patriotice, sint 
de fapt dovezi că dv., românii, 
faceți o politică de pace, că sin- 
teți preocupați să asigurați țării 
un viitor de pace, de înflorire, 
de progres. Aș fi vrut ca mulți 
prieteni ai mei din Occident să 
fi fost aci de față, să vadă cu 
ochii lor acest entuziasm pro
priu unui popor liber și stâpîn 
pe destinele sale. Consider că 
ceea ce ați realizat dv, ca și 
politica de pace a țării dv, au o 
mare importanță pentru viitorul 
Europei. Căci o Europă a păcii 
șl colaborării nu este de conceput 
decît între popoare care sînt ele 
însele, care își afirmă propria 
personalitate și respectă suve
ranitatea și integritatea terito
rială a altora. Numai intre ast
fel de națiuni se pot stabili le
gături de colaborare, se poate 
clădi o securitate reală a con
tinentului. Dv, afirmați și pro
movați aceste principii și, prin 
aceasta, ca și prin întreaga ac
tivitate, contribuiți la realizarea 
climatului de Înțelegere și coo
perare în Europa".

Declarații consemnate de 
Dumitra ȚINU
Gheorghe CERCELESCU
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Sosirea in Capitală 
a delegației militare 

a Republicii Populare Chineze

Delegații de peste hotare 
care au participat la sărbătorirea 

celei de a XXVII-a aniversări a eliberării

dimineața a sosit în Ca- 
ritniâ delegația militară a Republicii 
Populare Chineze, condusă de tova
rășul Li Dă-șin. membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului Cen- 
tral al Partidului Comunist Chinez, 
șeful Direcției Generale Politice a 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare. care, la invitația tovarășului ge
neral de armată Ion Ioniță, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co- 
munist Român, ministrul forțelor ar
mate. va face o vizită oficială, de 
prietenie, in țara noastră.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, 
unde erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineze, au ve
nit in intimpinare general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, general-colonel 
Ion Coman. adjunct al ministrului 
forțelor armate și secretar al Consi
liului Politic Superior, general-loco- 
tenent Ion Dincă, adjuncții ministru
lui. Petre Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Dumitru 
Joița, ' prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești. Mihnea Gheorghiu, prim-vice
președinte al I.R.R.C.S., generali și 
ofițeri, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, ziariști.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, Lin Cîen, atașat 
militar, aero și naval, membri ai 
Ambasadei R.P. Chineze.

Au fost, de asemenea, de față Ni- 
kolla Profi, ambasadorul R.P. Alba
nia la București, membri ai amba
sadei.

Comandantul gărzii de onoare ali
niate pe aeroport a prezentat rapor-

L Sint intonate imnurile de stat 
a Republicii Populare Chineze și 

Republicii Socialiste România.
General-colonel Ion Gheorghe și 

tovarășul Li Dă-șîn au trecut apoi 
in revistă garda de onoare.

Membrilor delegației militare chi
neze le-su fost prezentate persona
litățile române aflate pe aeroport. In 
continuare, oaspeții și persoanele o-
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LUNI 23
ȘI MARTI 24 AUGUST

a Asediul : PATRIA — 8; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
« Brigada Diverse în alertă : 
CENTRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 
•>r BUCEGI — 15,30; 18, la grădi- 
ra — 20,15, TOMIS - 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15. 
a Riscul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45.
— Vriicolul 420 : LUCEAFĂRUL
— 9; 12.30; 16.15; 20, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 20, GRADINA 
DOINA — 19.30.
« Facerea lumii : LUMINA — 
$__15.45 in continuare ; 18,15; 20,30.
e Simon Bolivar : CAPITOL — 
915; 11.30; 14; 16,30; 18,45; 21, la 
grâdină — 19.45, FEROVIAR — 
8,45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21.
a Baladă pentru cei cazuți ; 
Triunghiul de foc : TIMPURI NOI 
_ 9—20 în continuare.
e Tick, Tick, Tick : FAVORIT — 
"15- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
_ Străzile au amintiri : CINEMA
TECA (sala Union) — 10; 12; 14; 
jfi; 18,15; 20,30.
e Program pentru copil : DOINA
— 10.
e O poveste ca-n basme : DOINA
— 11 30; 13.45; 16; 18,15.
c Cartierul veseliei : DOINA —

I “Dacii ! MUNCA — 16; 18; 20.
# Meridianul zero : DACIA —
8.30—20 în continuare.
_ Omul orchestră : SCALA — 9;
II 15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30;
21 la grădină — 19,30, MELODIA 
_ 9- 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45, 
MODERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16 30; 18,30; 20,30, la grădină — 
j.<30, GRADINA SELECT - 19.30.

‘ • Detașamentul roșu de femei : 
. VIITORUL — 16; 18; 20.

a Floarea soarelui : FLAMURA 
—. 9- 12; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI
— 15- 17.30; 20. GRĂDINA PAR
CUL HERĂSTRĂU - 20.
— B. D. Intră In acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : AURORA
9- 12; 16; 19, la grădină — 20.
a Secretul planetei maimuțelor : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
IE 15- 20.30, VOLGA - 9.30; 11,30; 
13*45; 16; 18,15; 20.30, ARTA — 
15 30; 18, la grădină — 20,15.
a Săptămlna nebunilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, LIRA — 15.30; 18, la gră- 

a ’ un Ioc pentru îndrăgostiți : 
EXCELSIOR — 9,15: 11.15; 13.30;
j6; 18.15; 20.30, POPULAR - 15,30;

a Romeo și Julieta : FLOREASCA
— 15,30; 19.
a întoarcerea Sfîntulul Luca : 
MOȘILOR — 15,45; 17,45, la gră
dină — 20.
a Notre Dame de Paris : VITAN
— 15.30; 18, la grădină — 20,15.
a Cum am declanșat al doilea 
război mondial : BUZEȘTI — 16, 
la grădină — 20. 

ficiale au primit defilarea gărzii de 
onoare.

Un grup de pionieri a oferit oaspe
ților buchete de flori.

Membrii delegației au fost salutați 
cu căldură de militarii și cetățenii a- 
flați la aeroport.

★
La amiază, delegația militară chi

neză, condusă de tovarășul Li Dă-șin, 
șeful Direcției Generale Politice a Ar
matei Populare Chineze de Eliberare, 
a făcut o vizită protocolară la Minis
terul Forțelor Armate, unde a fost 
primită de general de armată Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, general-colonel Ion Co
man. precum și ceilalți adjuncți ai 
ministrului.

A fost prezent Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești.

Cu acest prilej, au avut loc convor
biri care s-au desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
Generalul de armată Ion Ioniță a 

oferit un dejun in onoarea delegației 
militare chineze, Ia care au luat par
te adjuncții ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori, 
precum și Cian Hai-fun, ambasado
rul R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

*
După-amiază, delegația militară a 

Republicii Populare Chineze a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru Socialism 
și la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnități au participat gene
ral-colonel Ion Coman, generali și 
ofițeri, oameni ai muncii.

A luat parte Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

In fața monumentelor erau aliniate 
gărzi de onoare.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Oficialitățile au primit apoi defila
rea gărzilor de onoare.

(Agerpres)

• Intilnlre cu o necunoscuta s 
UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
e Tumul de aramă : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Cortul roșu : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Evocări : PROGRESUL — 16; •
18; 20.
• Capcana : MIORIȚA — 10; 12,30; 
15; 17.30; 20.
• Esop : LAROMET — 15,30; 17,30;
19,30.
• O floare șl doi grădinari : 
COSMOS — 10; 15,30; 19, RAHOVA 
— 10; 16; 19,15.
• Greșeala fatală : FLACĂRA — 
15,30; 13; 20,15.
• Prințul negru î FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.

teatre
LUNI 23 AUGUST

• Teatrul Național „I. L. Cara-
glale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 20. _
• Teatrul sattrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Doua 
nunți șl un divorț — 19,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română1" ; La izvoare de frumu
sețe — 17.30.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul 
Cișmiglu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 20; 20,45.

MARȚI 24 AUGUST
• Teatrul Național „L L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Moartea 
ultimului golan — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de vară 
..Herăstrău") : Fetele Dldinel — 
20.
• Teatrul evreiesc de stat: Doua 
nunți și un divorț — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe - 17,30.
• Comitetul pentru cultură șl artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul 
Cișmiglu) : Spectacol de sunet și 
lumină — 20; 20,45.

tv
LUNI 23 AUGUST

9 00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Matineu pentru co
pil • „Viers șl joc de bucu
rie" — spectacol prezentat de 
Ansamblul folcloric al Casei

La invitația unor comitete jude
țene și municipale de partid, zilele 
acestea au sosit in țara noastră nu
meroase delegații străine, alcătuite 
din reprezentanți ai organelor locale 
de partid și dc stat, pentru n par
ticipa Ia manifestările prilejuite de 
cea de-a 27-a aniversare a eliberării 
patriei.

Au sosit : La Suceava — delega
ția Comitetului regional Cernăuți al 
P.C. din Ucraina, condusă de Na- 
dijda Simionovna Kolojnetz, secretar 
al Comitetului regional : la Baia 
Mare — delegația Comitetului re
gional Ivanov-Frankovsk al P.C. din 
Ucraina, condusă de Rostislav Efti- 
movici Artemenko, secretar al Comi
tetului regional ; la Satu-Mare — 
delegația Comitetului regional Za- 
karpatia al P.C. din Ucraina, con
dusă de Viktor Antonovici Cecil, se
cretar al Comitetului regional și de
legația Comitetului județean Sza- 
bolcs-Szatmar al P.M.S.U., condusă 
de Ekner Gybrgy, secretar al Comi
tetului județean ; la Botoșani — de
legația Comitetului raional Fălești 
al P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
condusă de Elena Gheorghievna Por- 
cescu, secretar al Comitetului raio
nal; la Brașov — delegația Comite
tului regional Iaroslavl al P.C.U.S., 
condusă de Nikolai Ivanovici Mini
kin, secretar al Comitetului regional; 
la Tulcea — delegația Comitetului 
orășenesc Ismail al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească, condusă de Rima 
Konstantinovna Sarduliedici, secretar 
al Comitetului orășenesc; la Galați — 
delegația Comitetului Executiv al 
Sovietului raional Vulcănești din 
R.S.S. Moldovenească, condusă de 
Pantelei Grigorovici Kuingiu, locți
itor al președintelui Comitetului 
Executiv ; la Iași - delegația Comi
tetului raional de partid Ungheni al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, con
dusă de V. Ivanovici Khistruga, se
cretar al Comitetului raional ; la 
Vaslui — delegația Comitetului ra
ional Leovo al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească, condusă de Octavian Ni- 
colaevici Beleuță, secretar al comi
tetului raional ; la Birlad — delegația 
Comitetului raional Kabul al P.C. din 
R.S.S. Moldovenească, condusă de Ni
colai Andreevici, secretar al comi
tetului raional; la Oradea — dele
gația Comitetului județean Hajdu- 
Bihar al P.M.S.U. și a Consiliului 
popular județean, condusă de Nagy 
Gabor, secretar al comitetului jude
țean ; la Timișoara — delegația Co
mitetului provincial Voivodina al

Vizitele delegației 
municipalității orașului Copenhaga

Delegația municipalității orașului 
Copenhaga, condusă de Egon Weide- 
kamp, președintele Consiliului mu
nicipal, a făcut duminică la amiază o 
vizită la Consiliul popular al munici
piului București, unde a avut o între
vedere cu Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte, și alți membri ai 
Consiliului popular municipal.

A fost de față Per Hildebrant, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de opinii privind preocu
pările și activitatea celor două muni
cipalități în domeniile economic, so
cial-cultural și edilitar-gospodăresc.

pionierilor din Timișoara • 
Film de desene animate.

10,00 viața satului.
11.15 Mari compozitori, mari Inter

pret. In program : lucrări de 
Beethoven, Bach, Mozart, 
Grieg, Enescu, în Interpreta
rea flautistului Jean Pierre 
Rampal, violoniștilor Ion 
Volcu, ștefan Gheorghiu șl 
Henryk Szeryng, pianiștilor 
Gybrgy Cziffra șl Valentin 
Gheorghiu.

12,00 De strajă patriei.
13,00 închiderea emisiunii de dimi

neață.
15.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Sport. Din su
mar : Tenis : Iile Năstase — 
Clark Graebner (aspecte din 
finala turneului de la Hamp
ton) ; • Campionatele euro
pene de călărie.

17,00 Vara copiilor — album de va
canță.

17.30 Film artistic : „Stan și Bran".
18.30 Vetre folclorice. „Rapsodia 

vîlceană". Ișl dau concursul : 
orchestra șl formația de dan
suri „Vîlceana", formația de 
flautiști din comuna Roșia șl 
echipa de dansuri a Casei de 
cultură din Călimănești.

18,50 Reportaj TV : „Retorte ar
gintii".

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 „Românie, țara mea de glo

rii, țara mea de dor" — 
spectacol llterar-muzlcal. In 
program : muzică de Ciprlan 
Porumbescu, Gheorghe Dan
ga, Constantin Dimitrescu, 
Ion Chlrescu, Ion Hartulary- 
Darclăe, Dumitru Bughicl, 
Mircea Neagu, Vaslle Po- 
povlci, Llvlu Ionescu, Radu 
Paladl. Versuri de : Eugen 
Jebeleanu, Ion Brad, A. E. 
Baconskl, Mlhu Dragomlr, 
Aurel Rău, Radu Cirneci, 
Victor Tulbure, Ion Bănuță, 
Szemler Ferenc, Nichita Stă- 
nescu. Iși dau concursul : 
Dina Cocea, Simona Bondoc, 
Elena Sereda, Adela Mărcu- 
lescu, , Eugenia Bosînceanu, 
Luci? Tibuleac, Nlcolae Her- 
lea, Ludovic Spiess, Emil 
Liptac, Nlcolae Grigore Bă- 
lănescu, Ion Manta, Emanoil 
Petruț, Gh. Cozoricl, Ludo
vic Dionisie Konya, Cătălin 
Ilea, Tralan Stănescu, Paul 
George Avram, Costel Con
stantin, Corul Radiotelevlziu- 
nil — dirijor Aurel Grlgoraș, 
corurile de copil ale Radio- 
televiziunll șl Palatului pio
nierilor — dirijor Ion Vanlca, 
corul „Armonia" al Sindica
telor din municipiul Brăila 
— dirijor Petre Beșchea, un 
grup de tulnlcărese din co
muna Avram Iancu, județul 
Alba, șl orchestra simfonică 
a Radlotelevlziunll — dirijor 
Emanuel Elenescu. Momen
te folclorice cu : Marla Cio- 
banu, Ștefanla Rareș, Flori- 
ca Bradu, Elisabeta Toth, In- 
geborg Lehrer, Dumitru Făr- 
cașu, acompanlațl de orches
tra de muzică populară a Ra- 
diotelevlzlunli — dirijor Vic
tor Predescu șl formația de 
dansuri a Ansamblului fol
cloric „Balada". Coregrafia 
Tlta Sever.

21.30 Spectacol de varietăți. Cu : 
Margareta Pîslaru, Mihaela 

U.C.I., condusă de Istvan Raican, 
membru al Secretariatului comitetu
lui, delegația de partid și de stat 
din județul Csongrad (R.P. Ungară), 
condusă de Istvan Rozsa, secretar al 
Comitetului județean al P.M.S.U. 
și delegația Federației provin
ciei Ferrara a P.C.I., condu
sa de Ilario Michelinl, secretar 
al federației ; la Arad — delegația 
Comitetului județean Bckcscsaba al 
P.M.S.U., condusă de Pal Supala, se
cretar al comitetului județean și de
legația Comitetului comunal Zre- 
neanin al U.C.I., condusă de Nicola 
Svircev, secretar al comitetului co
munal; la Reșița — delegația Comi
tetului comunal Pancevo al U.C.I. și 
a-Adunării populare comunale, con
dusă de Jika Radivoiev, președin
tele Adunării populare; la Tr. Se
verin — delegația Comitetului oră
șenesc Kladova al U.C.I., condusă 
de Gelici Liubișa, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid și dele
gația Comitetului orășenesc Nego- 
tin al U.C.I., condusă de Dimitrie 
Kirițoiovicl, secretar al comitetului 
orășenesc; la Porțile de Fier — de
legația constructorilor, montorilor și 
energeticienilor iugoslavi de la Dger- 
dap; la Brăila — delegația comite
tului județean Plevna al P.C.B., con
dusă de Canciu Cuncev, secretar al 
comitetului județean; in județul Il
fov — delegația de activiști de par
tid și de stat din Ruse, condusă de 
Anghel Bobokov, membru al Birou
lui Comitetului județean Ruse al 
P.C.B., președintele Sfatului popular 
județean; la Ploiești — delegația Co
mitetului orășenesc Botevgrad al 
P.C.B., condusă de Marin Vutov, se
cretar al comitetului orășenesc; la 
Alexandria — delegația Comitetului 
județean Tirnovo al P.C.B., condusă 
de Nicola Vasiliev. locțiitor al pri
mului secretar al Comitetului jude
țean; în județul Ialomița — delega
ția Comitetului județean Silistra al 
P.C.B., condusă de Călin Dimitrov, 
secretar al Comitetului județean ; la 
Craiova — delegația Comitetului ju
dețean Vrața al P.C.B., condusă de 
Tonov Kamenov, președintele Comi
siei de revizie a comitetului jude
țean; la Constanța — delegația Co
mitetului județean Tolbuhin al P.C.B., 
condusă de Constantin Stonev, se
cretar al Comitetului județean; la 
Sibiu — delegația orașului Kromeriz 
din R.S. Cehoslovacă, condusă de 
Mrhal Vitezlav, președintele Consi
liului național local.

(Agerpres)

In cinstea oaspeților danezi, prima
rul general al Capitalei a oferit un 
dejun.

In aceeași zi, membrii delegației 
municipalității orașului Copenhaga au 
plecat intr-o călătorie pe litoral.

(Agerpres)

Numărul următor al zia
rului va apărea miercuri 

25 august

Mihal, Marina Voica, Stela 
Enache, Aurelian Andreescu, 
Trio Grigorlu, Mihal Con- 
stantinescu, Cornel Constan- 
tlniu, George Enache, Fărâ
miță Lambru. Acompaniază 
orchestra de muzică ușoară a 
Radlotelevlziunll dirijată de 
Sile Dinlcu. Coregrafia : A- 
drlana Dumitrescu și Tlta 
Sever. Momente vesele cu : 
ștefan Mlhăilescu-Brălla, Co
ca Andronescu, Dem Rădu- 
lescu, Rodlca Tapalagă, Ta
mara Bucluceanu-Botez, Dem 
Savu, Cornel Vulpe, Aurel 
Giurumia, Vali Volculescu, 
Rodlca Mandache, Octavian 
Cotescu, Radu Zaharescu, 
Rodica Popescu, Ștefan Ta
palagă, Irina Demlan, 

22,50 Telejurnalul de noapte.

MART/ 24 AUGUST
10,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. Film artistic pen
tru copii : „Baladă pentru 
Mărluca" — producție a stu
diourilor „București".

11.15 Cîntece șl jocuri populare de 
pe întreg cuprinsul tării. Emi
siune muzical-coregrafică. Ișl 
dau concursul : Ansamblul 
„Semenicul" din Reșița și 
Ansamblul folcloric al Cămi
nului cultural din Marga — 
județul Caraș-Severin, An
samblul „Izvorașul" al Casei 
de cultură din Turnu-Seve- 
rin, Ansamblul „Măgura" din 
Codlea-Brașov, Ansamblul 
„Brădulețul" din Rădăutl-Su- 
ceava, ansamblurile caselor 
de cultură din Brad-Hune- 
doara, Agnlta-Slblu. Ocna 
Mureș — județul Alba, Ca- 
racal-Vîlcele — județul Olt.

12,00 închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Magazin spor
tiv : Fotbal : acasă șl în de-

. plasare • Pregătiri olimpice 
pentru Milnchen 1972 • Va
rietăți sportive.

18.15 Toate pînzele sus 1 — emisiu
ne pentru pionieri. Aplauze 
pentru colegii noștri. Selec- 
țlunl din Festivalul pionie
resc de cîntece șl dansuri 
folclorice. „Litoral ’71".

19,00 Orele energiei — reportaj TV, 
de Manase Toma.

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.10 „Rochia de bal" — operetă 

de A. Glroveanu. Adaptare 
TV de Florlca Gheorgheseu 
șl Marlantl Banu. In distri
buție : Vall Nlculescu, Da
niela Volcu, Georgeta Stole- 
rlu, Lucia Tibuleac, Marla 
Costine, Dorin Teodorescu, 
Virgil Bojescu, George Crăs- 
naru, Orchestra de muzică 
ușoară a Radlotelevlziunll. 
Dirijor Sile Dinicu. Coregra
fia : Malu Iosif. Regla : Ma- 
riantl Banu. Premieră po 
țară.

21,00 Film artistic : „Roman prin 
corespondență" (partea I) — 
o producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară.

22.10 Spre 6oare — recital de mu
zică ușoară românească în 
Interpretarea Doinei Badea.

22.30 Telejurnalul de noapte.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A început campionatul de fotbal 1971/1972

DOAR TREI ECHIPE ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PRIMA ETAPĂ

Scutiți momentan dc grija de a 
comenta un clasament, să remarcăm, 
totuși, că nu mal puțin de cinci 
echipe au pierdut în etapa inaugu
rală cite un punct dintre acelea pe 
care, cu siguranță, și le „planifica
seră'* pe baza avantajului ce-1 ofe
rea cîmpul propriu de joc. Printre 
echipele care n-au reușit să fruc
tifice integral acest avantaj se află, 

REZULTATE TEHNICE
STEAUA — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 1—1 (0—0). Au marcat: 

Vigu (min. 48) și, respectiv, Oblemenco (min. 83).
RAPID — U.T.A. : 1—l (0—0). Au marcat : Dumitru (min. 85) și, 

respectiv, Kuhn (min. 50). Lereter a ratat o lovitură de la 11 m.
C.F.R. CLUJ — DINAMO : 1—3 (1—2). Au marcat : Soo (min. 7). 

iar pentru dinamoviști : Lucescu (min. 31 — din lovitură de la 11 m) 
și D. Popescu (min. 33 și 69).

STEAGUL ROȘU — PETROLUL : 3—0 (2—0). Au marcat : Ger- 
gely (min. 8 și 40) și Florescu (min. 60).

POLITEHNICA IAȘI — UNIVERSITATEA CLUJ : 3—3 (0—1). Au 
marcat : Lupulescu (min. 63), Moldoveanu (min. 77) și Romilă (min. 90) 
și, respectiv, Adam (min. 14), Lică (min. 47) și Munteanu (min. 70).

C'RIȘUL — JIUL : 0—0.
A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL 0—0.
S.C. BACAU — F.C. ARGEȘ : 4—1 (3—0). Au marcat : Rugiubei 

(min. 35 și 41), Comănescu (min. 44) și Băluță (min. 83). Pentru arge
șeni : Dobrin (min. 87).

In clasament conduc echipele Steagul Roșu, S.C. Bacău și Dinamo 
cu cite două puncte, urmate de un pluton de zece echipe care, in etapa 
inaugurală, au obținut doar cite un punct

pe de-o parte, Rapid și Steaua — 
fruntașe ale campionatului trecut și 
prezumptive pretendente la noul titlu 
național — iar, pe de altă parte, 
Crișul si A.S.A., proaspete promo
vate din divizia B. Faptul conferă 
un caracter tăios competiției încă din 
prima ei etapă, mai ales dacă pu
nem la socoteală și punctele ciști- 
gate de Dinamo la Cluj, respectiv, 
pierdute de către C.F.R. pe teren 
propriu.

După partidele văzute în Bucu
rești, ca și din relatările de pe alte 
stadioane. rezultă că, în general, 
spectacolul fotbalistic nu ne-a prea 
răsfățat la acest început de campio
nat. Asemenea meciului de simbătă 
dintre Rapid și U.T.A., nici jocul de

Balcaniada de natație
Duminică, în ultima zi a campio

natelor balcanice de natație care au 
avut loc in Capitală, Anca Groza (Ro
mânia) a stabilit un nou record al 
țării in proba de 400 m mixt, pe 
care a ciștigat-o cu timpul de S’32”. 
In primul schimb al ștafetei mascu
line de 4 x 103 m liber, M. Slavic 
(România) a fost cronometrat cu re
zultatul de 54" 8/10 (nou record al 
României). Ștafeta a revenit echipei 
României.

Alte rezultate înregistrate : mascu
lin: 200 m mixt : A. Ceakarov (Bul
garia) 2’17” 8/10 ; 1 500 m liber : F 
Aimer (România) 17'27” 4/10 ; plat
formă : Ion Ganea (România) 396,93 
puncte ; feminin : 200 m spate : S. Ig
natova (Bulgaria) 2’3'1” 9/10 ; 800 m 
liber : Z. Neikova (Bulgaria) 10'16” 
7/10 ; trambulină : Melania Decuseară 
(România) 374,19 puncte.

„Cupa 23 August"
(fotbal juniori)

Competiția internațională de fotbal 
(juniori), dotată cu „Cupa 23 August", 
a programat duminică 4 meciuri în
cheiate cu următoarele rezultate : 
Brașov : România — Iugoslavia 2—1 
(1—0) ; Cehoslovacia — Grecia 3—0 
(0—0) ; Tg.-Secuiesc : Turcia — R.D. 
Germană 2—0 (1—0) ; România II — 
sel. Brașov 4—1 (2—0). Finala va avea 
loc marți la Brașov. Trofeul va fi dis
putat de selecționatele României, în
vingătoare in cele două grupe preli
minarii.

„Europenele" 
de canotaj academic

La Copenhaga s-au disputat du
minică finalele celei de-a 56-a e- 
diții a campionatelor europene de 
canotaj academic. în proba de 4 
fără cîrmaci, victoria a revenit e- 
chipajului R. D. Germane, cu timpul 
de 6’00”72/100. Echipajul României 
s-a clasat pe locul 4, cu 6’07”99/100. 
La 2 fără cîrmaci au cîștigat Klatt 
și Gorny (R. D. Germană) crono
metrați în 6’43”40/100. Papp și Ca- 
ccnco (România) s-au clasat pe lo
cul 6. în proba de 2 plus 1, meda
lia de aur a fost ciștigată de echi
pajul R. D. Germane în 6’56”94/100. 
Tudor Ceapura plus Gheorghiu, care 
au alcătuit echipajul României, s-au 
clasat pe locul 4.

DUPĂ DISPUTAREA A CINCI 
RUNDE, in turneul internațio
nal feminin de șah de la 
Sofia conduce maestra româncă Su- 
zana Makai cu 4 puncte. Pe locurile 
următoare sint clasate Llubarskala 
(U.R.S.S.) — 3,5 puncte și Eretova 
(Cehoslovacia) — 3 puncte.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE 
FOTBAL AL AUSTRIEI. în etapa 
inaugurală, echipa AUSTRIA SALZ
BURG (viitoarea adversară a for- 
mațlei U.T. Arad In „Cupa U.E.F.A.") 
a Învins pe teren propriu cu scorul 
de 6—1 (4—1) pe Simmering. Alte 
rezultate : Eisenstadt, — F.C. Viena 
0—1; A.S.K. Lina — Voest Lina 

ieri, Steaua — Universitatea Cra
iova, n-a depășit calificativul dc sa
tisfăcător, atît in privința capacită
ților fizice arătate de echipe, cit și 
în ceea ce numim concepție tactică. 
Parcă ceva mai bine la acest prim 
examen susținut in fața spectatorilor 
din București și a telespectatorilor 
din întreaga țară a ieșit U.T.A. Ară
denii și-au arătat mai clar inten-

)
țiile, au dovedit o oarecare ordine 
în joc, chiar și-au surprins adver
sarii rapidiști prin citeva așezări 
inedite în atac și la mijlocul tere
nului. în ideea de mai sus va fi in
teresant de urmărit duelul duminicii 
viitoare, U.T.A.—STEAUA, derbiul 
etapei a doua...

Ieri, Steaua nu s-a bucurat de 
prezența pe stadion a doi dintre ti
tularii săi, Tătaru și Sătmăreanu, la 
care trebuie să adăugăm indisponi
bilitățile lui Ștefănescu și Marcu. 
Aceste absențe din formație, cu pre
cădere, cea a lui Tătaru, au influen
țat negativ jocul echipei bucureștene. 
Totuși, principala cauză a punctului 
pierdut ieri trebuie căutată în acti
vitatea sub randamentul normal al

„CUPA DAVIS"

Brazilia — România 2-1,
după

SAO PAULO, 22 
(prin telex de la tri
misul nostru). înainte 
de a trece la relatarea 
întîlnirii de dublu, 
care a avut loc astăzi, 
aș vrea să mai adaug 
citeva lucruri despre 
evenimentele din pri
ma zi. Cred că sint ne
cesare, deoarece numai 
astfel amatorii de tenis 
de la noi vor avea o 
imagine mai completă 
a acestei finale interzo- 
ne a „Cupei Davis", 
braziliană, din cap 
pînă în picioare, nu 
numai prin tempera
mentul adversarilor re
prezentanților noștri, 
prin tipul de minge cu 
care se joacă, prin te
renul pe care se dispu
tă, ci mai ales prin 
„contribuția" galeriei 
la desfășurarea parti
delor.

Cum spuneam asea
ră, Năstase a avut di
ficultăți in fața lui 
Mandarino doar in pri
mul set, deși prin felul 
cum se manifesta la 
sfirșitul acestui set lăsa 
tribunelor impresia că 
pînă atunci doar se în
călzise. Spun asta, pen
tru că apoi a trecut la 
un veritabil festival de 
tenis de înaltă clasă, 
scoțînd mingi imposi
bile, restituindu-le ad
versarului cu o dezin
voltură caracteristică 
antrenamentelor, pla- 
sîndu-le cu putere și 
precizie în punctele 
cele mai greu de atins 
de către adversar. La 
capătul Întîlnirii, Năs
tase părea că de-abia 
începuse jocul, nu tră
da oboseala, contrar 
impresiei pe care o 
făcuse unor cronicari 
in timpul pregătirilor 
efectuate aci. Nu nu
mai ținuta tehnică și 
condiția fizică și-au 
spus cuvîntul, ci și 
calmul olimpic cu care 
a știut să reziste unei 
galerii implacabile (ca
re, totuși, din cînd în 
cînd, l-a răsplătit cu 
aplauze).

La întilnlrea a doua.

ziua a
dintre Tiriac și Koch, 
s-a văzut destul de re
pede că drumul nu va 
fi la fel de neted. Sco
rul evolua lent, cu e- 

-galări repetate ; Koch 
știe să folosească bine 
serviciile, mareînd 
prin ele o suită de 
puncte prețioase. In 
plus, orice jucător stîn- 
gaci (Koch face parte 
din această categorie) 
este incomod. Tiriac a 
înfruntat, însă, cu cu- 
noscuta-i tenacitate o- 
fensiva inițială a ad
versarului, mizînd, un 
timp, cu succes pe min
gile lungi, plasate pe 
colțurile terenului. El 
a reușit, astfel, să cîș- 
tige primul set. în se
tul următor, presiunea 
a crescut. Koch a ex
ploatat intens servici
ile, arătînd mai multă 
precizie și abilitate în 
a detecta spațiile vul
nerabile. Tiriac a pier
dut puncte cînd în fi
leu, cînd lăsînd să trea
că recepții incerte (ca
re au nimerit însă în 
spațiul de joc), cînd 
iritîndu-se din pricina 
vacarmului galeriei, 
dublat în răstimpuri de 
trecerea pe deasupra 
terenului a unor ...avi
oane cu reacție. Setul 
al doilea l-a pierdut 
relativ ușor cu 4—6. în 
al treilea, panorama 
jocului se menține în 
genere aceeași, cu deo
sebirea că încep să se 
manifeste unele defec
țiuni de arbitraj, nefa
vorabile sportivului 
nostru, care pierde cu 
3—6. în setul următor, 
încleștarea capătă in
tensități dramatice. Ar
bitrul general, Derek 
Hardwick, e copleșit de 
contestațiile violente a- 
le galeriei și... mai ce
dează uneori pentru a 
o calma. Țiriac se re
simte fizicește după a- 
proape trei ore de joc, 
dar opune o rezistență 
dirză. Șansele și scorul 
alternează, dar în final 
setul se decide în fa
voarea brazilianului. 
Căpitanul-nejucător al

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
3—1 ; Austria Viena — Donawitz 
2—2 ; Rapid Viena — Wiener Sport 
Club 6—1 ; Wacker Innsbruck — Bi- 
echofshofen 2—0.

IN ORAȘUL GYULA a început 
MECIUL INTERNAȚIONAL DE 
ATLETISM DINTRE SELECȚIONA
TELE feminine și masculine de ju
niori ale ROMÂNIEI și UNGARIEI. 
După prima zl de întreceri situația 
este următoarea : la masculin : 
România-Ungaria 58—48 puncte ; la 
feminin ; Ungaria-România 37—25 
puncte.

ANUL ACESTA, TITLUL DE 
CAMPIOANA A IUGOSLAVIEI LA 

halfiei și al lui Iordânescu. Ne face 
impresia că lipsa aproape totala da 
repaus după terminarea campionatu
lui iși spune cuvintul in jocul Iul 
Iordănescu. Chiar și așa fiind, Ste
lei ii stătea în putință să ciștige 
meciul cu craiovenii, Universitatea 
prezentindu-se încă slab in apărare. 
Echipa bucureșteană a avut nu mai 
puțin dc trei „bare" (de două ori 
Fantea și o dată Vigu au trimis 
mingea în bara laterală dreaptă a 
porții craiovene !). irosind alte ci
teva ocazii prielnice de a înscrie, 
dintre care o menționăm in special pe 
aceea ratată incredibil de Iordănescu 
(min. 74). Tinărul Aelenii, din nou 
remarcabil prin subtilitățile sale în 
joc, făcuse o cursă pinâ la linia de 
fund și, de-acolo, executase o cen
trare impecabilă, dindu-i mingea ca 
pe tavă lui Iordănescu. Insă aceasta, 
de la cițiva metri de poartă, șutase 
nestingherit de nimeni, pe lingă 
bară ! Atunci scorul era incă de 
1—0 (gol marcat de Vigu în min. 
48)...

De fapt, Steaua a căzut duminică 
In aceeași capcană in care se prin
sese, cu o zi înainte, U.T.A. Chiar 
dacă ai iluzia că stăpînești frinele 
jocului, avantajul concret de numai 
un singur gol. rămine fragil, extrem 
de fragil, posibil de anihilat in ci
teva secunde. Oltenii l-au anihilat 
abia în minutul 83 (centrare Țară- 
kingă, șut tras de Donose și respini 
de steliști, iarăși șut. al lui Oble
menco — gol !) dar și pînă atunci 
golul egalizator plutise prin aer în 
două sau trei împrejurări...

Despre Universitatea Craiova, care 
obține în acest an încă un rezultat 
meritoriu la București, putem spune 
în puține cuvinte că mai are" multe 
de ajustat în jocul său. în afara ne
cesității de a întări jocul în apărare 
al echipei — intenție, de altfel, de
clarată a noului antrenor Constantin 
Cernăianu — credem că formația 
craioveană nu se poate dispensa de 
un „jucător-coordonator" veritabil, 
cum ar fi — la alegere ! — tinărul 
Donose sau experimentatul Neagu. 
Intre altele fie spus, acesta din 
urmă a jucat în partida de „deschi
dere" dintre echipele de rezervă, a 
marcat trei goluri și a lăsat publi
cului o excelentă impresie...

Valerlu MIRONESCU

doua
formației noastre, Ște
fan Georgescu, subli
niază două elemente ce 
și-au spus cuvîntul in 
infringerea lui Țiriac : 
presiunea galeriei (a- 
semănătoare în multe 
momente cu ceea ce se 
petrece pe Maracana, 
la fotbal) și, in final, 
defecțiunile de arbitraj. 

Discutînd cu Ștefan 
Georgescu despre per
spectivele echipei noas
tre în acest meci, in
terlocutorul atrăgea a- 
tenția asupra faptului 
că solicitările la care 
fusese supus Țiriac în 
meciul cu Koch s-ar 
putea să conteze foar
te mult în meciul de 
dublu. Și așa a și fost. 
Jucătorii noștri Năsta
se, Țiriac au început 
întâlnirea în forță, ciș- 
tigînd ușor primul 
set : 6—1. Al doilea și 
al treilea au revenit, 
însă, gazdelor — Koch, 
Mandarino — la ace
lași scor, 6—3, randa
mentul reprezentanți
lor noștri scăzînd în
deosebi din cauza 
mijloacelor fizice re
duse. Ei au reușit să 
revină in setul al pa
trulea, pe care l-au 
ciștigat tot cu 6—3, dar 
au pierdut, finalmen
te, cedind în partida 
a cincea cu 6—4. Asu
pra felului cum s-a 
desfășurat acest ultim 
set voi reveni cu a- 
mănunte în relatarea 
următoare. Deocamda
tă să consemnăm fap
tul că este pentru pri
ma oară in această e- 
diție a „Cupei Davis" 
cînd echipa noastră 
este condusă cu 2—1, 
după două zile de 
dispute. Vor putea 
oare tenismanii noștri 
să recupereze handi
capul creat și să ciști- 
ge meciul în cele două 
partide de simplu care 
urmează ? Iată pere
chile ce se vor înfrun
ta astăzi : Năstase — 
Koch și Țiriac — Man
darino.

Vaslle OROS

POLO PE APA A REVENIT ECHI
PEI MLADOST DIN ZAGREB. Ju
cătorii acestei formații au un avans 
substanțial de puncte și nu mai pot 
pierde titlul indiferent de rezultatele 
pe care le vor obține în ultimele 
două etape. în meciul decisiv ei au 
dispus cu scorul de 7—6 de princi
pala pretendentă la titlu, echipa Par
tizan din Belgrad.

IN „CUPA EUROPEANA- care 
are loc la Londra proba feminină de 
sărituri de la trambulină a revenit 
Marinei Janicke (R. D. Germană) cu 
406,62 puncte. Proba masculină a 
fost ciștigată de marele favorit, Ita
lianul Klaus Diabisi cu 482,34 puncte.i



viața internațională______
MANIFESTĂRI CU PRILEJUL

ZILEI DE 23 AUGUST
HAVANA. — Sub auspiciile Insti

tutului cubanez pentru prietenie in
tre popoare (I.C.A.P.), la Havana a 
fost organizată o adunare festivă. T.a 

• «-lunare au participat Fablo Grobari, 
, membru al Comitetului Central al 

P-C. din Cuba. Adalberto Quintana, 
președintele I.C.A.P.. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 

: diferitelor organizații de masă, oa- 
meni de artă și cultură, ziariști, nu
meroși oameni ai muncii din Havana. 
Despre Importanța zilei de 23 Au- 
gust 1944 și despre succesele înregis
trate de România in anii de după 
Eliberare, în toate domeniile de acti- 
'•■•tate. au vorbit ambasadorul Româ- 
n ei la Havana. Petre Ionescu, și 

' Adalberto Quintana. In încheiere a 
l fost prezentat un program artistic.

I BUDAPESTA. — Ambasadorul 
României la Budapesta, loan Co- 
toț, a depus coroane de flori 
la monumentele din Miskolc și 
Megyașzo ale eroilor români care 
?i-au jertfit viața in luptele pentru 
•“liberarea Ungariei de sub jugul fas
cist Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori, din partea Amba- 
zadei României, la cimitirele și mo
numentele eroilor români din locali
tățile Litke. Szeged șl Oroshaza. Cu 
același prilej, la posturile de radio 
ungare ..Kossuth" șl „Petdfi* este or
ganizată o „săptămînă a culturii ro
mânești**.

de grăniceri din localitatea Suslcc. 
La adunarea militarilor organizată 
cu acest prilej, atașatul militar român 
n prezentat aspecte ale trecutului de 
luptă al poporului român, succesele 
sale obținute sub conducerea Parti
dului Comunist Român in edificarea 
societății socialiste pe păm'.ntul 
României. A fost prezentat un film 
documentar cu aspecte din activita
tea de perfecționare a pregătirii de 
luptă a forțelor armate ale României, 
în timpul vizitei, între oaspeții ro
mâni și militari cehoslovaci au avut 
loc discuții cordiale, prietenești.

LONDRA. — Asociația de priete
nie Anglia-Românta a organizat la 
Londra o adunare festivă. Președin
tele asociației, comandorul Edgar 
Young, a relevat, cu acest prilej, sem
nificația actului de la 23 August ln 
istoria poporului nostru, precum șl 
succesele obținute de România in pe
rioada care s-a scurs de la eliberare. 
După adunare, un grup de artiști din 
cadrul asociației a prezentat un pro
gram artistic, ln care au fost incluse 
cintece și dansuri românești. La ma
nifestare a fost prezent Vasile Pun- 
gan. ambasadorul României în Marea 
Britanie.

Evoluția evenimentelor
din Bolivia nPatrioti si

1 ț

Sprijin activ aspirațiilor

PRAGA. — La invitația Ministeru
lui Apărării Naționale a R. S. Ceho- 
x.ovace, atașatul militar al României 
la Fraga, colonel Petru Rotariu, și 
s cretarul ambasadei, Alexandru 
Ghițâ, au făcut o vizită unei unități

RANGOON. — La Ambasada Re
publicii Socialiste România din Ran
goon a fost organizată o conferință 
de presă. însărcinatul cu afaceri al 
României a vorbit despre realizările 
obținute in ultimii 27 de ani de po
porul țării noastre, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, precum 
și despre aspecte ale politicii externe 
a statului nostru.

In legătură cu hotărirea guvernului francez de a-i expulza 
pe Santiago Carrillo

Conferința 
organizată de

PARIS 22. — Corespondentul Ager
pres, Paul Diaconescu, transmite : La 
Paris a avut loc o conferință de pre- 
aă organizată de Partidul Comunist 
Francez în legătură cu hotărirea gu
vernului francez de a-1 expulza din 
țară pe Santiago Carrillo, secretar 
general ai Partidului Comunist din 
Spania.

Le conferința de presă, prezidată 
de Frangois Billoux. au luat parte 
Ciaude Fuzier, secretar al Partidu
lui socialist. Rene Duhamel, secretar 
«.! C.G.T., membru al Biroului con
federal, Pierre Herold, secretar gene
ral al Ligii drepturilor omului, pre
cum și alte personalități, numeroși 
ziariști francezi și străini.

Inserind în paginile sale conferin
ța de presă, „L’Humanite" relatează 
că Guy de Colone, deputat, a rele
vat că guvernul francez a aplicat un 
decret vechi de 21 de ani. decizia de 
expulzare fiind adoptată după cuvin- 
4area rostită de Santiago Carrillo la 
adunarea care a avut loc la Mon- 
treuille, adunare in care s-a expri
mat solidaritatea clasei muncitoare 
cu democrații spanioli în lupta lor 
antifascistă. Evoci nd tradițiile de so
lidaritate internațională care leagă 
clasa muncitoare din Franța și din 
Spania de-a lungul unor lupte co-

de presă
P. C. Francez
mune împotriva fascismului, Guy de 
Colone a subliniat că decizia guver
nului francez lovește in sentimentele 
francezilor.

După ce a anunțat că s-au înre
gistrat numeroase proteste venite din 
diverse cercuri și mai ales din uzine, 
vorbitorul a spus : „Este imposibil 
să tăcem în fața acestei amenințări. 
P.C.F. a protestat și a făcut mai mul
te demersuri. La 12 iulie, în numele 
grupului parlamentar. George Gos- 
nad, deputat de Val de Marne, s-a 
adresat primului ministru. Organiza
țiile partidului au organizat și or
ganizează, in continuare. proteste. 
Vom continua această acțiune**.

Conferința de presă, a încheiat Guy 
de Colone, are drept scop să conti
nue avertizarea opiniei publice pen
tru ca exilați! politici să nu fie su
puși la presiuni și măsuri asemănă
toare celor care îl lovesc pe Santia
go Carrillo, pentru ca decretul de 
expulzare împotriva lui Santiago 
Carrillo să fie anulat, iar el să bene
ficieze de un permis de ședere în 
Franța, de lungă durată.

In continuare au răspuns la între
bările puse de ziariști Franțois 
Billoux și Leon Feix, deputat. In în
cheiere, s-a dat citire unor mesaje 
și telegrame de solidaritate, sosite 
din Franța și din Spania.

• LUPTE VIOLENTE PE STRĂZILE LA PĂZ-ULUI
• PREȘEDINTELE TORRES A PĂRĂSIT PALATUL PREZIDEN

ȚIAL, 1NDREPT1NDU-SE INTR-O DIRECȚIE NECUNOSCUTA
• CONSTITUIREA UNEI JUNTE MILITARE
• PARTIDELE DE STINGĂ ȘI ORGANIZAȚIILE MUNCITOREȘTI 

CHEAMĂ LA LUPTA PENTRU ÎNLĂTURAREA ELEMENTE
LOR DE DREAPTA DIN VIAȚA POLITICĂ

LA PAZ 22 (Agerpres). — Rapor
tul de forțe s-a schimbat brusc in 
Bolivia, o dată cu trecerea garnizoa
nei din La Paz, pînă atunci fidelă 
guvernului președintelui Juan Jose 
Torres, de partea rebelilor de la 
Santa Cruz, acțiune urmată do co
mandanții aviației militare.

Imediat după această răsturnare de 
situație, generalul Torres a adresat 
populației capitalei o proclamație 
chemind-o să se înarmeze pentru a 
face față rebelilor. Centrala mun
citorească, Adunarea Populară și alte 
organizații muncitorești și studen
țești au chemat imediat pe toți mem
brii lor in stradă, pentru a se înarma 
și a începe lupta. Grupuri de mun
citori și studenți Înarmate au atacat 
depozite ale armatei, distribuind 
peste 2 500 de puști și mitraliere, iar 
circa 10 000 de persoane s-au adunat 
pe stadionul din capitală in aștep
tarea armelor. Concomitent, au fost 
înconjurate sediile comandamentului 
armatei de la Miraflores, Ministeru
lui Apărării și Academiei Militare, 
centre ale rebelilor, care, așa cum 
relatau telegramele de presă, nu ar 
fi ripostat dacă in ajutorul lor nu ar 
fi venit trupe de elită. Rebelii au 
utilizat artileria, blindatele și aviația 
pentru a infringe rezistența populară 
in apărarea regimului generalului 
Torres. Timp de șapte ore, pe stră
zile I^a Paz-ului s-au desfășurat 
lupte violente, in care regimentul 
„Colorado**, care asigura garda pre
zidențială, muncitorii, studenții și ță
ranii slab înarmați au încercat să 
țină piept unităților din garnizoana 
Miraflores.

Spre sfirșitul nopții de sîmbătă spre 
duminică, președintele Torres, îm
preună cu ci ți va membri ai guvernu
lui, a părăsit Palatul prezidențial.

într-un ultim mesaj adresat popu
lației, generalul Torres a cerut mun
citorilor. țăranilor și intelectualilor 
să nu înceteze lupta, să se pregăteas
că pentru a trece la lupta de guerilă 
împotiiva rebelilor. El a precizat că 
se retrage împreună cu regimentul 
„Colorado" pentru a continua lupta.

Toate partidele de stingă șl orga
nizațiile muncitorești, țărănești și 
sindicale, Adunarea Populară, Con
federația muncitorilor bolivieni, Fe
derația universitarilor, Federația ță
ranilor au adresat un apel membrilor 
lor să se pregătească pentru lupta de 
guerilă, p:nă la înlăturarea elemen
telor de dreapta din viața politică a 
țării.

între timp, postul de radio din 
Santa Cruz, controlat de rebeli, a a- 
nunțat constituirea unei .iunte mili
tare compuse din generalul Jaime 
Florentino Mendieta și coloneii Hugo 
Banzer $i Andres Selich. Potrivit pos
tului de radio, Santa Cruz a fost 
declarată capitala provizorie a Boli- 
viei. Noua junta a decretat numirea 
a doi miniștri de stat în persoanele 
lui Mario Gutierrez, șeful grupării 
politice naramilitare de extremă 
dreaptă „Falanga Socialistă Bolivia
nă", și Giro Humbolt, lider interimar 
al partidului „Mișcarea naționalistă 
revoluționară", condus de fostul pre
ședinte Victor Paz Estenssoro, răs
turnat de la putere In 1964, printr-o 
lovitură de stat șl exilat In Peru.

Potrivit agențiilor de presă, mem
brii juntei sînt relativ necunoscuți 
în activitatea politică boliviană. 
Unul dintre ei, colonelul Andres Se
lich, a condus în 1967 acțiunile des
fășurate de armata boliviană împo
triva forțelor de guerilă.

internaționaliști"
„L'Humanltâ" 

despre lucrarea 
„Români in rezistența 

franceză"

de unitate națională
ale poporului coreean

VIETNAMUL DE SUD

De ce și-a retras candidatura 
generalul Minh

SAIGON 22 (Agerpres). — „Am 
hotărît să mă retrag intrucît nu 
vreau să fiu complicele unei masca
rade care răpește orice speranță po
porului și împiedică reconcilierea în
tre vietnamezi. Această reconciliere 
trebuie să înceapă prin încrederea 
poporului în legile democratice" — a 
subliniat intr-un mesaj adresat popu
lației sud-vietnameze generalul Minh, 
anunțindu-și hotărirea de a-și retrage 
candidatura din alegerile preziden
țiale. „Mă retrag, a subliniat el, pen
tru a căuta un mijloc de a servi pa
tria intr-un mod mai eficient. Pentru 
mine succesul sau eșecul nu sînt im
portante, singurul lucru care contează 
este acela de a face ceva util pentru 
a fi de folos țării și pentru a aduce 
pacea Vietnamului. Retragerea din- 
tr-o farsă frauduloasă înseamnă aju
tarea fiecărui grup responsabil de a 
lua cunoștință de situație, înseamnă 
crearea in rindul populației a unui 
climat necesar reconstruirii unei de
mocrații care va duce Ia pace".

Anunțîndu-și hotărirea, generalul 
Minh a remis presei un dos ir gros 
care conține fotocopii ale buletinelor 
de vot falsificate și, de asemenea, ale 
instrucțiunilor „ultrasecrete" trimisa 
de administrație guvernatorilor pro
vinciali, cerîndu-le să nu precupe
țească nici un efort in favoarea can- 
didaților săi. „Organismele de secu
ritate, militare și civile, poliția, servi
ciile secrete și comandourile opera
ției Phoenix au fost mobilizate in 
intregime pentru a aplica aceste in
strucțiuni, trimise cu mult înainte de 
deschiderea campaniei electorale", a 
declarat generalul Minh. El a prezen
tat, de asemenea, fișe de alegători 
care purtau numele aceleiași persoa
ne, dar făcute în mai multe exempla
re cu o numerotare diferită.

DEZVOLTARE FRUCTUOASĂ,
PERSPECTIVE NOI PENTRU

RELAȚIILE ROMÂNO IRANIENE
Cronica raporturilor româno-ira

niene a consemnat in săptămina în
cheiată încă un eveniment remarca
bil : vizita oficială în România a pri
mului ministru Amir Abbas Hoveyda 
la invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Primirea de către președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
înaltului oaspete, schimbul de ve
deri cuprinzător asupra evoluției re
lațiilor bilaterale șl a unor probleme 
internaționale actuale au constituit 
un moment esențial al vizitei, 
cunoscut că dialogul fructuos 
snâno-iranian a consemnat 
tactele directe, convorbirile 
zionate de vizita in Iran a 
gedintelui Nicolae Ceaușescu, 
cele .
Reza Pahlavi Aryamehr ln România, 
precum și vizitele reciproce ale pri
milor miniștri. Este un dialog care 
ilustrează prin el însuși cursul pozi- 
riv, ascendent al relațiilor dintre 
România și Iran, in tradiția cărora 
schimburile de vizite, convorbirile au 
devenit tot mai frecvente.

Inscriindu-se în aceri cadru, vizita 
premierului Hoveyda 
o dată in evidență 
gâturilor prietenești, 
istoria multiseculară 
porul român și cel 
București. Constanța, 
nordul Moldovei, pe 
vizitei, înaltul oaspete _ 
fjurat cu căldură și ospitalitate, dova
dă a sentimentelor de stimă și prie
tenie reciprocă dintre cele două po
poare. Oaspetele a avut cuvinte de 
călduroasă apreciere față de reali
zările poporului român. Primul mi
nistru al Iranului a arătat de aseme
nea că compatrioții săi nutresc sti- 

, mă șl «impatie față de tehnicienii 
< români care se află in Iran. Aceste 
• sentimente s-au format în rindurile 
■ opiniei publice iraniene ln cursul 

muncii comune pentru aplicarea a- 
cordurilor de cooperare existente, 
care s-au concretizat ln realizări ca 
acelea de la uzina de tractoare din 
Tabriz, care va trece treptat de la 
faza de montaj la fabricarea de trac
toare sub licență românească, uzina 
de produse sodice de lingă Șlraz, 
complexul de Industrializare a lem-

Este 
ro- 

con- 
oca- 
pre- 

___ ....______ _______ T___ , de 
ale șahinșahului Mohammad

a pus încă 
trăinicia le- 

cu tradiții in 
dintre po- 

lranian. La 
Mangalia, in 
tot parcursul 
a fost încon-

nului de la Neka, sistemul hidroener
getic de la Saveh, complexul agro
zootehnic de tip industrial de Ia 
Rasht.

Asemenea rezultate ale cooperării, 
ca șl multe altele, îndreptățesc apre
cierea din Comunicatul dat publici
tății, că „relațiile româno-iraniene in 
domeniile politic, comercial, al coo- 

economice și tehnice și al 
........................ se 

Și

perării 
colaborării cultural-științifice 
dezvoltă fructuos, in interesul 
avantajul reciproc../', subliniindu-se, 
totodată, „spiritul de prietenie și în
țelegerea mutuală care caracterizează 
raporturile statornicite Intre eelo 
două state*'.

Trasind un bilanț pozitiv, convor
birile dintre cei doi premieri au a- 
bordat totodată problemele de pers
pectivă, au identificat noi posibili
tăți de colaborare și cooperare ln 
domeniile minier, petrolier, forestier, 
al energiei șl al producției indus
triale, ce urmează să fie analizate 
și concretizate de subcomisiile mixte 
ministeriale. In domeniul lărgirii 
cooperării tehnico-științifice s-a de
cis încheierea intr-un viitor apropiat 
a unui acord. „Subliniind caracterul 
durabil al legăturilor multilaterale 
dintre România șl Iran și perspecti
vele existente, cele două părți — se 
arata in Comunicat — și-au mani
festat hotărirea de a acționa și în 
viitor, ca și in trecut, pentru dez
voltarea și mal largă a acestora in 
interesul popoarelor român și ira
nian, al cauzei păcii șl înțelegerii in
ternaționale".

Așa cum s-a relevat și cu alte pri
lejuri, relațiile româno-iraniene au 
semnificația unui valoros exemplu 
de coexistență pașnică între țări a- 
vind sisteme social-economice dife
rite. Aceasta nu poate fi conceputa 
decit intr-un mod activ, de continuu 
efort pentru amplificarea relațiilor 
pe plan bilateral și pe planul poli
ticii internaționale. România și Ira
nul sînt unanime în aprecierea — șl 
acest fapt a fost reafirmat cu 
ocazia recentei vizite — că drumul 

șl apropierea 
spre crearea

Înțelegerea 
popoare,

spre 
între r.r----- , ----------
unui climat de încredere, de pace 
și securitate Internațională și de aici 
la progresul material și spiritual al 
fiecărui popor și al Întregii umani-

tăți trece în mod imperios prin pro
movarea contactelor politice, a coo
perării și colaborarărli multiforme 
intre toate statele. Fundamentul unei 
asemenea activități internaționale il 
constituie aplicarea consecventă In 
relațiile dintre țări a principiilor fun
damentale ale dreptului internațio
nal - respectarea suveranității și in
dependenței naționale, egalitatea in 
drepturi, neamestecul in treburile in
terne ale altor țări și interesul re
ciproc. Observarea acestora de că
tre toți și față de toți asigură de 
fapt cadrul indispensabil pentru rea
lizarea unei cerințe legice, funda
mentale a lumii contemporane, dez
voltarea liberă a fiecărei națiuni — 
conform cu propriile interese și nă
zuințe.

Pornind de la aceste considerente, 
Comunicatul reafirmă hotărirea am
belor state de a promova aceste prin
cipii în relațiile internaționale și tot
odată ele „se pronunță cu fermitate 
pentru excluderea din relațiile dintre 
state a forței și a amenințării cu forța 
sub orice formă, pentru rezolvarea 
problemelor. litigioase prin mijloace 
pașnice**.

Rezolvarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale reclamă par
ticiparea activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor ; cei doi 
șefi de guverne au apreciat creșterea 
rolului țărilor mici și mijlocii in viața 
internațională.

Reafirmînd necesitatea intensifică
rii activității O.N.U. in asigurarea 
păcii și securității internaționale, in 
dezvoltarea cooperării intre state, 
cele două părți au relevat că in inte
resul creșterii eficacității acesteia 
trebuie să se acorde R.P. Chineze 
locul ce ii revine de drept ln această 
organizație. Prin invitația adresată 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer de 
a. face o vizită oficială în Iran — 
invitație acceptată cu plăcere — dia
logul la nivelul primilor miniștri va 
fi continuat

Vizita premierului Hoveyda in țara 
noastră a marcat, fără îndoială, o 
contribuție Importantă in evoluția 
ascendentă a relațiilor româno-ira
niene, ln interesul celor două po
poare, al colaborării internaționale 
și păcii în lume.

N. POPOVICI

VIETNAMUL DE SUD 23 (Ager- 
pres). — Declarația prin care gene
ralul Duong Van Minh a anunțat că 
iși retrage candidatura la președinția 
regimului de Ia Saigon și dezvăluirea 
de către el a unor documente care 
demască farsa electorală organizată 
de Thieu, și care, după cum a afir
mat, l-a determinat să ia o aseme
nea hotărire, dezvăluie pe deplin o- 
piniei publice caracterul corupt al 
regimului de la Saigon, sprijinit și 
condus de S.U.A. — relatează agen
ția „Eliberarea".

Potrivit Informațiilor parvenite de 
la Saigon — arată in continuare a- 
genția „Eliberarea" — Duong Van 
Minh și-a retras candidatura după ce 
a avut o intilnire cu ambasadorul r- 
merican Bunker la înapoierea aces
tuia din S.U.A. După cum a arătat 
Minh; ambasadorul american a sub
liniat hotărirea Washingtonului dc a 
continua să sprijine pe Thieu. Toate 
acestea Infirmă pe de-a-ntregul pre
tențiile S.U.A. de neamestec in orga
nizarea așa-ziselor alegeri preziden
țiale de la Saigon.

Ziarul „l’Humanitd", organul cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez, in numărul său din 17 august, 
a publicat la rubrica „CĂRȚI" o 
recenzie a lucrării „Les Roumains 
dans la Resistance franțaise*', tra
ducerea în limba franceză, apărută 
in editura „Meridiane", a lucrării 
„Români in rezistența franceză în 
anii celui de-al II-Ica război mon
dial" (amintiri), apărută la noi in 
Editura Politică sub egida Institu
tului de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R.

După ce amintește o serie de 
lucrări apărute in Franța care 
consemnează participarea antifas
ciștilor străini, inclusiv români, in 
Rezistența franceză, articolul sem
nat de Pierre Durand remarcă : 
„Iată că o monografie, apărută re
cent la București, editată in limba 
franceză, face un tablou al acțiu
nilor românilor in Rezistență. Car
tea este importantă atit prin va
loarea sa istorică, cit și prin emo
ția pe care o degajă. Douăzeci și 
doi de antifasciști români care au 
luptat r__ _______  ”, ’-
care mulțl îndeplinesc astăzi func
ții înalte in țara lor, iși deapănă 
amintirile, menționind numele altor 
zeci de compatrioți cu care au 
luptat cot la cot șl care au căzut 
in luptă".

In continuare, autorul subliniază 
din conținutul amintirilor : „trei as
pecte ne-au apărut deosebit de 
edificatoare. Mai intii, se constată 
că participarea românilor la Re
zistență în Franța s-a întins pe 
ansamblul teritoriului".

In partea intitulată „Patrioțî și 
internaționaliști", recenzia relevă 
că cea de ,.a doua caracteristică 
•- care nu este deloc un rezultat 
al intimplării — că un mare nu
măr dintre ei erau comuniști și 
unii făcuseră parte din Brigăzile 
Internaționale care au luptaț, in 
Spania. Acești internaționaliști, gru
pați in majoritate în rindurile 
M.O.T. (Mină de Lucru Imigrată), 
organizație frățească înființată de 
P.C.F., erau toți patrioțî. Ei luptau 
in Franța, alături de francezi, pen
tru o cauză comună. Dar — foarte 
firesc și fără ca aceasta să impie
teze in vreun fel prietenia pe care 
o purtau poporului nostru — gindul 
le era la țara LOR".

„Cel de-al treilea punct de inte
res al cărții — se spune mai de
parte în recenzie — se referă la 
unitatea antifascistă care s-a reali
zat, deasupra convingerilor filo
zofice sau politice personale, sub 
impulsul comuniștilor, in ansamblul 
emigrației române din Franța. Ea 
și-a găsit expresie in formarea 
unui „Front Național Român din 
Franța*' (F.N.R.) care publica zia
rul clandestin „România Liberă". 
Eminente personalități de origine 
română stabilite in Franța, cum ar 
fi poetul Tristan Tzara, scriitoarea 
Elena Văcărescu, sculptorul Brân- 
cuși, Maria Ventura șl Yonnel, 
ambii societari la Comedia Fran
ceză, savantul Traian Vuia, care a 
fost președintele F.N.R., au partici
pat la activitatea acestui front în 
care intelectualitatea se alia cu 
clasa muncitoare în luptă".

Recenzia iși încheie aprecierile 
astfel :

„Adăugăm, pentru a conchide, că 
această monografie asupra acțiunii 
emigranților români in Franța în 
timpul ocupației furnizează foarte 
interesante precizări în legătură cu 
luptele pentru eliberare, in spe
cial a Marsiliei, care îmbogățesc 
cunoștințele noastre despre faptele 
care s-au petrecut In această mare 
epocă. Tovarășilor noștri români, 
care nu-și precupețesc cuvintele 
pentru a-și exprima recunoștința și 
fraternitatea lor față de oamenii 
muncii și luptătorii francezi, le 
mulțumim la rindul nostru pe a- 
ceastă cale, pentru contribuția pe 
care au adus-o, mai întîi prin sin
ge și lacrimi, și apoi prin cartea 
lor, Ia Istoria, in acte și in cuvinte, 
a țării noastre".

în Franța ocupată, dintre

Ferm atașat idealurilor de liber
tate și progres ale popoarelor, des- 
fășurînd el însuși de-a lungul se
colelor o luptă necurmată pentru 
realizarea statului său unitar și in
dependent, poporul român mani
festă deplină înțelegere și profundă 
solidaritate față de lupta poporului 
coreean pentru reunlficarea pașnică 
și democratică a patriei. Este drep
tul sacru, imprescriptibil al acestui 
popor de 40 milioane de oameni 
— ca unică națiune — de a-șl În
făptui idealul său național — de a 
trăi intr-o patrie unită, democra
tică și prosperă.

In acest spirit, opinia publică din 
România, alături de forțele progre
siste de pretutindeni, a luat cunoș
tință cu viu interes și a salutat cu 
satisfacție întilnirea care a avut loc 
vineri la Panmunjon intre repre
zentanții societăților de Cruce Roșie 
din Republica Populară Democrată 
Coreeană și Coreea de sud. Această 
intilnire marchează primul contact 
direct, după 26 ani de întrerupere, 
între Nord și Sud.

In editorialul consacrat acestui e- 
veniment și intitulat „Aspirația na
țiunii la reinnodarea legăturilor din
tre Nord și Sud și reunificarea pa
triei trebuie să fie realizată", 
ziarul „Nodon Sinmun" sublinia
ză : „Primul contact direct rea
lizat ca urmare a recentului con- 
simțămint al celor două organizații 
de Cruce Roșie din Nord și din Sud 
este un eveniment foarte fericit pen
tru poporul nostru, care de 26 de an! 
cunoaște vitregiile dezmembrării 
teritoriului național șl divizării na
țiunii".

Intr-adevăr, dezmembrarea. Coreei, 
ca urmare a ocupării militare a Su
dului de către trupele americane, a 
avut cele mai grele consecințe pe toa
te planurile. Inclusiv pe plan umani
tar.

Este bine cunoscut că Partidul 
Muncii din Coreea și guvernul R.P.D. 
Coreene, ca exponenți fideli ai as
pirațiilor naționale firești șl legiti
me ale întregului popor coreean, au 
depus eforturi neslăbite in vederea 
curmării acestei situații, au avansat 
in repetate rinduri propuneri juste 
și rezonabile în vederea reunificării 
patriei de către poporul coreean în
suși, fără nici un amestec din afară, 
pe cale pașnică și democratică. Pa
ralel cu programe largi, complete in 
acest scop — cum este programul 
in 8 puncte prezentat în aprilie 
1971 — R.P.D. Coreeană a preconi
zat totodată contacte, libera circulație 
și vizitele reciproce ale persoanelor, 
schimbul de corespondență intre 
Nord și Sud chiar înainte de reunifi- 
care. Toate aceste inițiative au fost 
insă respinse și zădărnicite de regi
mul antinațional și aservit de la Seul.

Acum, prin acordul realizat între 
societățile de Cruce Roșie se deschide 
perspectiva reinnodării legăturilor 
dintre membrii de familie, rude șl 
prieteni, despărțiți In mod artificial. 
La propunerea părții, din Sud de a se 
identifica membrii familiilor despăr
țite, Crucea Roșie a R.P.D. Coreene 
nu numai că s-a declarat de acord în 
principiu, dar a preconizat lărgirea 
obiectivului tratativelor astfel ca ele 
să cuprindă realizarea călătoriilor li
bere, a vizitelor reciproce, a organi
zării corespondenței libere între mem
brii de familie, rudele șl prietenii a- 
flați în Nord și Sud. Este incontesta
bil că realizarea unul prim pas ar 
contribui la crearea unei atmosfere 
de înțelegere și de încredere mutua
lă, ceea ce ar aduce o mare contri
buție la soluționarea problemei reuni
ficării. De asemenea, nu încape în
doială că reușita acestui prim pas 
ar fi nu numai ln interesul vital al 
poporului coreean, dar și în inte
resul destinderii și păcii în lume.

Opinia publică din țara noastră do
rește ca primul pas făcut înspre con
tacte directe să ducă la rezultate 
rodnice. In această împrejurare, ca și 
întotdeauna, poporul român este ani
mat de cele mai profunde senti
mente de prietenie șl solidaritate

Internaționaliști față de poporul co
reean.

Așa cum este bine cunoscut, po
porul nostru a acordat R.P.D. Co
reene un sprijin activ în cele mai 
grele clipe ale războiului, ca și in 
perioada refacerii postbelice. Cu sim
țăminte de profundă simpatie ur
mărim realizările remarcabile ale po
porului coreean In construcția socia
listă.

Partidul Comunist Român, guver
nul României socialiste, întregul po
por român sprijină cu hotărâre aspi
rațiile fierbinți alo poporului coreean 
de *'*
a 
tă 
țâ

unificare pașnică șl democratică 
patriei sale. România socialis- 
s-a pronunțat și se pronun- 
eonsecvent pentru retragerea tru

pelor americane din Coreea de .^ud, 
pentru respectarea dreptului impres
criptibil al poporului coreean de 
a-și hotări singur destinul. La O.N.UM 
România a fost coautoare la rezolu
țiile care preconizau retragerea in
tegrală a trupelor străine staționate 
în Coreea de sud, desființarea așa- 
numitei „Comisii O.N.U. pentru uni
ficarea și refacerea Coreei**, înceta
rea oricărui amestec în treburile po
porului coreean și asigurarea condi
țiilor ca acesta să-și poată hotărî 
singur soarta, în conformitate cu 
voința sa. Programul in opt punc
te in vederea reunificării, adop
tat în aprilie de Adunarea Populară 
Supremă a R.P.D. Coreene, s-a bucu
rat de sprijinul deplin al țării noas
tre. Intr-o declarație specială, adop
tată la 29 aprilie, Comisia de politică 
externă a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, salu- 
tind și sprijinind propunerile con
structive ale R.P.D. Coreene de re- 
unificare a Coreei, a arătat că reali
zarea lor corespunde intereselor vi
tale ale poporului coreean și con
stituie in același timp o contribuție 
la cauza securității și păcii in Extre
mul Orient și in întreaga lume.

Inscriindu-se ca un moment de o 
deosebită importanță în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre popoarele, partidele 
și guvernele celor două țări, vizita 
făcută recent in R.P.D. Coreeană de 
delegația de partid și guvernamen
tală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a constituit un 
prilej de întărire a prieteniei ro- 
mâno-coreene, de puternică afir
mare a solidarității depline a po
porului român cu cauza dreaptă a 
poporului coreean, cu aspirațiile sale 
majore de unificare. „Țin sa sub
liniez și cu acest prilej — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — că 
țara noastră sprijină cu hotărire as
pirațiile legitime ale poporului co
reean de 40 milioane, îndreptate spre 
restabilirea unității patriei sale, pe 
o bază pașnică și democratică. No 
pronunțăm pentru retragerea trupe
lor Statelor Unite ale Americii șl 
desființarea bazelor americane din 
Coreea, pentru asigurarea dreptului 
inalienabil al poporului coreean de 
a hotări singur asupra problemelor 
care îl privesc. în acest sens, susți
nem noile propuneri ale R.P.D. Co
reene, menite să pună capăt dezmem
brării artificiale a Coreei, considerind 
că ele se află in deplină concordanță 
cu interesele destinderii și păcii in 
Asia și in lume".

întregul nostru popor a salutat 
faptul că această vizită, convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen au deschis perspec
tive și mai largi pentru continua 
dezvoltare a relațiilor româno-core- 
ene, pentru extinderea colaborării 
pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural, în Interesul întăririi conti
nue a prieteniei și solidarității din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, al cauzei socialismului, 
luptei antiimperialiste și păcii.

în lupta sa pentru construirea so
cialismului, pentru Înfăptuirea ideaj^ 
lulul național al unificării patriei, 
poporul coreean are în poporul ro
mân un prieten încercat și de nă
dejde.

Ion F1NTINARU

agențiile de presă transmit:
Presa apărută sîmbătă la 

H(mOi ^ormează la Moscova a 
fost semnat recent un acord între 
guvernele R.D. Vietnam și Uniunii 
Sovietice privind furnizarea unui a- 
jutor militar nerambursabill supli
mentar pe anul 1971 de către U.R.S.S. 
Republicii Democrate Vietnam.

Mexicul este favorabil 
lărgirii relațiilor comerciale 
cu țările socialiste, • decla«‘ 
într-un interviu acordat postului de 
televiziune din Ciudad de Mexico 
Eliseo Mendoza, adjunct al ministru
lui industriei și comerțului al acestei 
țări. „Mexicul nu poate depinde la 
nesfirșit de piața Statelor Unite. Este 
absolut necesar să găsim ’ noi forme 
care să ne permită să mărim schim
burile de mărfuri cu statele socia
liste", a declari Eliseo Mendoza.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a primit 
delegația eovietică de specialiști în 
domeniul pescuitului,
ministrul pisciculturii al U.R.S.S., 
Aleksandr Ișkov. Membrii delega
ției, care poartă în Chile convorbiri 
privitoare la dezvoltarea cooperării 
între cele două țări, au avut, de ase
menea, întrevederi cu ministrul de 
externe, Clodomlro Almeyda.

Premierul finlandez Ah,i 
Karjalainen, președinte al Consiliului 
de administrație al societății „Rau
taruukki", care a făcut o vizită ne
oficială in Republica Socialistă So
vietică Autonomă Karelia, a părăsit 
localitatea Petrozavodsk, plecînd 
spre patrie, relatează agenția TASS.

condusă de

0 delegație elvețiană, 
condusă de Fritz Bourquin, direc
tor general al Poștelor și Telecomu
nicațiilor, a sosit la Pekin, la invi
tația ministrului chinez al comuni
cațiilor, anunță agenția China Nouă.

Jozef Winiewicz,
ad-interim al afacerilor externe al
R. P. Polone, a primit un grup de 
membri al Congresului american care 
fac o vizită la Varșovia. La întreve
dere a participat și ambasadorul
S. U.A. în R.P. Polonă, Walter Stes- 
sel. După cum relatează agenția 
P.A.P., convorbirea s-a referit la dez
voltarea relațiilor economice polono- 
amerlcane. Parlamentarii americani 
s-au interesat de principiile politicii 
poloneze în domeniul comerțului ex
terior.

Fondul Monetar Interna- 
țiOIlCll 8 ^at publicității un comu
nicat în legătură cu măsurile anun
țate de președintele Nixon pentru 
protejarea dolarului, constatlnd că 
două din condițiile înscrise In statu-

tul acestui organism — obligația pen
tru Statele Unite de a asigura libera 
convertibilitate a dolarului și menți
nerea unei fluctuații de schimb de 
1 la sută in jurul parității — nu sînt 
îndeplinite. Comunicatul se pronunță 
pentru reîntoarcerea grabnică la o 
„structură viabilă a schimburilor mo
netare pe baza parităților stabilite șl 
menținute în conformitate cu sta
tutul F.M.I.",

Israelul a procedat la de
valorizarea cu 20 la suta a 
monedei naționale - lir“ - 
și a fixat cursul la 4,20 Lire pentru 
un dolar. Astfel, Israelul este prima 
țară care anunță devalorizarea mo
nedei sale în urma măsurilor pre
zentate de președintele S.U.A. în ve
derea ameliorării situației dolarului 
american.

ln capitala Birmaniei *u 
Început lucrările unei consfătuiri la 
care iau parte membri ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al Partidului Ca
lea Birmană spre Socialism, ai Con
siliului Revoluționar șl guvernului, 
conducători ai Instituțiilor de stat 
Participanțil urmează să examineze 
probleme legate de „realizarea uni
tății naționale și redactarea proiec
tului noii constituții a țării".

Un atentat cu grenade, 
comis aîmbătă, în cursul unei întru
niri preelectorale a Partidului liba-

ral, de opoziție, din Filiplne, s-a sol
dat cu 10 morți și 96 de răniți, prin
tre care aproape toți membrii Birou
lui politic al acestui partid. Reuniu
nea se desfășura într-o piață din 
Manila și era consacrată alegerilor 
legislative din luna noiembrie.

La Rabat °nunta< cs guver- 
nul marocan a hotărît, în cadrul unei 
reuniuni prezidate de premierul Ka
rim Lamrani, crearea a patru co
misii ministeriale, însărcinate cu 
elaborarea în termenul cel mai scurt 
a programului de dezvoltare econo
mică a țării anunțat la 4 august d« 
regele Hassan.

Numărul șomerilor din An
glia continuă să crească de 
la o lună la alta. Dacă ln lu- 
nie a.c. existau 835 000 de șomeri, 
în prezent- numărul lor este da 
904 000. Presa londoneză, care a pu
blicat aceste cifre, notează cu amară 
ironie că șomerii ar putea construi 
un lanț viu de 420 de kilometri, da 
la Londra fi plnă ln capitala Sco
ției.-

Al 32-lea festival anual 
al filmului de la Veneția •• 
va desfășura Intre 25 august și 6 sep
tembrie. Vor fi prezentate 40 de film» 
realizata de producători din 20 de 
țări.
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