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Tribuna

Coiisiliul de Stat

din Belgia,

Paginile ll-llî-IV

cantonul

NICOLAE CEAUSESCU

vechi mtli- 
din

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

popoare 1 .
In tribune, pe Bulevardul Avia

torilor, pretutindeni, domnește at
mosfera sărbătorească, plină de en
tuziasm.

A XX VIII-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fascist 
—- act de însemnătate cructajâ pen
tru destinele 
sărbătorită, miercuri, 
țară, prin 
monsirații.

■ șl-au exprimat 
in jurul 
sale, in 

Nlcolno

prilejul împlinirii virsiei de 60 de ani

centrală In timpul pcirâzii militară ii domonstrajiei oamenilor muncii din Capital?)

Republica Socialistă 
„Trăiască unitatea 

munclto-

roulul Politic nl P.C. din Belgia. 
Ilubsch Femnnd, membru al-Comi
tetului Executiv ni P.C. din Luxem
burg. Araene Ratslfehera și Remf 
Rakolobe, secretari generali adjuncți 
hi Biroului Național al Partidului 
Congresului pentru Independenta 
Madagascarului.

De asemenea, nu participat dele
gația Asociație! de prietenie sovlelo- 
românâ, condusă de V. K. ‘Us- 
penskl. ministrul industriei locale al 
R.S.F.S.R.. deputat In Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R..' delegația de zia
riști din R. P. Chineză, condusă de 
IJ Yen-nlțn, responsabil la redacția 
agenției „Sin Hua“, delegația -Comi
tetului orășenesc Sofia nl P. C. Bul
gar, condusă de Nikolai Dulgherov, 
se-crelnr al comitetului ’ orășenesc do 
partid, delegația Partidului do slln- 
ga-comunlșt!l din Suedia, condusă de 
B. Svensson, membru al C.C. al 
partidului. Pascal Luvualu, membru 
nl Comitetului Executiv ai Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angdlel, 
delegația Mișcării soclnl-democrate 
din Danemarca, condusă de Kari 
Johan Mortensen, secretarul grupu
lui parlamentar social-democrat, de
legația de tineri militant! al Parti
dului Muncii din Elveția, condusă de 
Philippe Murlsot, responsabil cu acti
vitatea tinerilor comunist! din Can
tonul Vaud. delegația Comitetului 
județean Ruse al P.C. Bulgar, con
dusă de Rado Slolanov. secretar al 
comitetului, delegația Comitetului 
comunal de partid Prnvcț (R.P. Bul
garia), condusă de Dlmlllir Naldenov. 
secretar a! comitetului, precum șl 
alții oasooti. afinii Ia odihnă, din 
B. P. Chineză șl Republica Cuba,

Au fost prezent! șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați in Republica 
Socialistă România. nlniall militari 
șl membri el corpului diplomatic.

La începutul recepției a-fost inlo- 
nat Imnul de Stal al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușcoru, cei
lalți conducători de partid și de stal; 
s-au Întreținut cordial, In timpul re
cepției. cu oaspeții de peste hotare, 
cu șefii misiunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, prietenească,'

Ora 8. Conducătorii partidu
lui șl statului sini Intimplnațl

1944. generali activi ți de re- 
, foști comandanți de mari 

frontul antihitlerist, eroi 
I socialiste, muncitori 

întreprinderile bucu

ra yli ți puternice aplauze. 
In tribuna oficială iau loc tovarășul 
Nleolne Ceaușcseu, tovarășa Elena 
Ceaușcseu, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mftneseu, Paul Niculcscu-Mizll, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Râdn- 
lescu, VlrgH Trofln, Iile Verde), 
Maxim Berghlnnu, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălaebe, Janos I'a- 
zckas, Dumitru Popescu, Leonte 
Râutu, Gheorghe Slolea. Ștefan 
Voliec, loslf Banc, Petre Blajovlcl, 
Cornel Burtică, Mlron Constantl- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gcre, 
Vasilis Pallllneț, Ion Pățan,Ton Slă- 
nescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă, 
Mihai Marinescu, membri al C.C, 
al P.C.R-, al Consiliului de Stat șl 
al guvernului.

Alături de conducătorii de partid 
șl de stol al țării noastre in tribu
na oficială Iau loc, de asemenea, 
reprezentanți al partidelor comu
niste’ți muncitorești aflnți in odih
nă in Romănla, tovarășii : Dolores 
Ibarruri, președintele P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, Luls 
Carlos Prestos, secretar general al 
P.C. Brazilian, Stane Dolanț, secre
tarul Biroului Executiv al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, L-eonld Voslllevlcl Smir
nov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nnrdso Isa 
Conde, secretar general al P.C. Do
minican, Kiro Gllgorov, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor dl’n Iu
goslavia, Ugo Peechloll, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatu
lui P.C. Italian, Eduardo Mora 
Valverde, secretar general adjunct 
al Partidului Avangărzi! Populare 
din Costa RJca, Paul I^urent, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Blume, membru al 
Biroului Politic al P.C. din Belgia, 
Ilubsch Fernand, membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din Lu
xemburg, ■ Arsene Ratslfehera șl 
RemI Itakotobe, secretari generali 
adjuncți ai Biroului Național al 
Partidului Congresului pentru in
dependența Madagascarului, Andrei 
Marlnț, secretar al Secretariatului 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia.

In celelalte tribune se află con
ducători nl Instituțiilor centrale șl

! României — â fost 
1___ , in Întreaga

mari și însuflețite dc- 
H_____ . Cinstind cu legitimă
mlndrie ’ patriotică ziua dc 23 Au
gust, parllcipanțll La demonstrați! 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, înfrățiți in mun
că și in idealuri" ' ‘ "
impresionant unitatea 
partidului, a conducerii 
frunte cu tovarășul 
Ceaușcseu, voința nestrămutată do 
a Înfăptui hotăririle adoptate de 
recenta Conferință Națională, pro
gramul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, elabo
rat de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

La București, Impunătoarea pa
radă militară și demonstrația sute
lor de mit de cetățeni au avut loc 
in Piața Aviatorilor, tradiționalul 
loc al manifestărilor prilejuite de 
marile noastre sărbători. Deasupra 
tribunei centrale, străjuită de stea
guri roșii șl tricolore, sa află ste
ma Republicii Socialiste România; 
Încadrată de datele festive : „23
August 1944 — 23 August 1973". 
Alături se văd lozincile : „Trăiască 
a XXVTII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist S", 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. conducătorul încercat al po
porului; Inspiratorul șl organizato
rul victoriilor noajire I”.

Tribuna ridicată do cealaltă par
te a pieței este dominata de un 
medalion cu chipurile marilor das
căli ai clasei muncitoare : Mnrx, 
Engels, Lenin. Pe fundalul tribu
nelor stol Înscrise urările : „Tră
iască și să se dezvolte, lot mal 
înfloritoare, 
România 
partidelor comuniste ți 
rcșll, a tuturor forțelor democrati
ce și antlimperialisie, in lupta 
pentru pace, democrație. Indepen
dență națională șl progres social F*, 
„Trăiască pacea și prietenia Intre

organizațiilor obștești 
ianți ai mișcării muncitorești 
țara noastră, participant! ta Inrai- 
recita,națională antifascistă din au-

zervă, 
unități pe' 
ni muncii 
fruntaș! din 
reșlene, acadcmlcieh.1 și al’,1 oameni 
do știință, artă și cultură, activiști 
ni organelor centrale de partid șl 
de stat, ziariști români și străini.

Au participat, de asemenea, de
legația Asociației de prietenie 
sovieio-română. condusă de V. K. 
Uspcnski,’ ministrul industriei lo
cale al TLS.F-S.R., deputat In So
vietul Suprem ol R.S.F.S.R., dele
gația da ziariști din R. P. Chineză,' 
condusă de LI l'en-nlen, responsa
bil In redacția agenția! „Sin Hua“, 
delegația Comitetului orășenesc So
fia ai P.C. Bulgar, condusă de 
Nikolai Dulgherov, secretar ol 
Comitetului! orășenesc de partid, 
delegația Partidului de stingă — 
comuniștii din Suedia, condusă de 
B. Svensson, membru al C.C. al 
partidului, Pascal Luvualu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Mișcării Populare pentru Elibera
rea Angolel, delegația Mișcării 
soclal-democrate din Danemarca, 
condusă de Karl Johan Mortensen, 
secretarul grupului parlamentar so
cial-democrat, delegația de tineri 
militanțl ai Partidului Muncii din 
Elveția, condusă da Philippe Ma
rked, responsabil cu activitatea ti
nerilor comuniști din 
Vaud, delegația Comitetului jude
țean Rușe nl P.C Bulgar, condusă 
de Rado Siolonov, secretar al 
comitetului; delegația Comitetului 
comunal de partid Praveț (R. P. 
Bulgaria), condusă de Dimilir' 
Naldenov, eecretar al comitetului, 
precum și alțl oaspeți, nfiați la 
odihnă, din R. P. Chineză, R. P. 
Ungară șl Republica Cuba.

In timpul demonstrației, tovară
șul Nlcolae Ceaușescu s-a întreți
nut cordial cu oaspeți de peste 
hotare, partid panți la sărbătorirea 
zllol de 23 August.

La demonstrație asistă șefi a! 
misiunilor diplomatics acreditați In 
Republica Socialistă România, ata
șați militari și membri ni corpu
lui diplomatic.

Stininfe toixirdșa Erich Honecker,
Iml face o deosebită pl&cețro ca, în numele Comitetului Central nl 

Partidului Comunist Român, ai poporului român șl al meu personal să 
vă adresez un cald salut tovărășesc șl cele mal cordtalo felicitări cu pri
lejul celei de-a 60-a aniversări a zile! de naștere.

Partidul șl poporul nostru dau o (naltă prețuire relațiilor de prietenie 
șl solidaritate frățească statornicite Intre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Socialist Unit din G enunți In, intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană. Amlniînclu-ml cu profundă satisfacție 
de convorbirile fructuoase pe care le-am avut cu dumneavoastră cu pri
lejul vizite! în România a delegație! de partid șl guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane, Iml exprim convingerea că raporturile prie
tenești, de conlucrare tovărășească pe multiple planuri dintre partidele 
șl țările noastre vot- cunoaște o dezvoltam și adlncSre continuă, în Intere
sul celor două popoare, al cauzei unității țărilor socialiste, al partidelor 
comuniste șl muncitorești, al tuturor forțelor antlimperinllste.

Vă urez din tontă Inima, dragă tovarășe Honecker, multă sănătate, 
viață îndelungată șl noi succese in activitatea pc care o desfășurațl, In 
fruntea Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
pentru înflorirea continuă a Republicii Democrate Germane șl afirmarea 
el tot mai puternică pe arena 
păcii.

și Consiliul

Telegramă adresată tovarășului 
ERICH HONECKER, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania

Cu prilejul celei dd-n XXVIII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, Comitetul Centre! 
al Partidului Comunist Român. Con
siliul de Stal-ți Consiliul de Miniș
tri au oferit; miercuri seara, j o re
cepție In saloanele Consiliului da 
Miniștri. . .

Au luat parte tovarășul Nlcolaei 
C'enu'jtweu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Mânca MânCscu, Paul NT- 
culescu-MIzil, Gheorghe LPană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Iile, verdeț, Maxim Berghlanu, 
Gheorghe Cioară Florinn Dănâlnche, 
Jnjios Fazeltns, Dumitru Popescu, 
Leonte Râutu, Gheorghe stoica, 
Ștefan Voitec, loslf Banc, Petre Bla
jovlcl, Cornel Burtică, Mlron Con- 
ftanllnescu. Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ionlțâ, Ion Pâțan, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei,Ton Dincă, cu soțiile, 
membri ai C.C. al P.CJL, al Consi
liului de Stat și al guvernului, con
ducători nl Instituțiilor centrale, or
ganizațiilor de mata și obștești, 
depulățl al Marii Adunări Naționale, 
vechi mllllanți al mișcării muncito
rești din țara noastră, pnrtidpanțl 
la Insurecția armată șl veterani ai 
războiului antifascist, generali, mun
citori fruntași, academicieni, alțl oa
meni de știință, artă șl cultură, șefi 
al cultelor, ziariști români șl strâlnl.

Au participai reprezentanți ai parti
delor comunlBte șl muncitorești, aflațl 
la odihnă in țara noastră, tovarășii : 

, Dolores Ibarruri, președintele P.C. 
din Spania, Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. din Spania. I.ui., 
Carlos Presies, secretar general al 
P.C. Brazlllon, Stane Dolanț. secre
tarul Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Leonid Vnslllcvid Smirnov, 
membru al C.C. a! P.C.U.S., vice
președinte ai Consiliului de .Miniștri 
al U.R.S.S., Narciso. Isa Conde, se
cretar general el P.C. Dominican, 
Kiro Gllgorov, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din lugoslâvln, Edtiardo 
Mora Valverde, secretar general ad
junct ai Partidului Avangărzii Popu
lare din Costa Ricn, Paul Laurent, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Blume, membru ol Bi-
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lntemnționnlă, pentru triumful cauzei
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P.C.R. ! Ccaușescu șl

în slujba apărării cuceririlor revoluționare ale României socialiste

dnlecelor ;i ovajiilor cinstește Partidul Comunist Român

Înde felul In 
.1 va Îndeplini

Raport sobru, oslăjesc : întotdeauna la datorie I

vedem In 
îi așteaptă, 
lungul, șl-1 
partal! mi- 

Oamenil

legâminlul ferm ți sacru al acestor tinere

.ațin

unt- 
aorte slnt Insufle* 
le a răspunde cu

scandează
aceeași șl aceeași 
CINCINALUL IN

Torentul viu ol chemărilor ți uratelor, al

Fanfara celor 8M de Instrumentiști 
șl corul care reunește 1 700 dc mili
tari așteaptă semnul dirijorului. In 
stingă și In dreapta podiumului slnt 
aliniate batalioane de infanteriști, 
grăniceri, marinari șl militari ai tru
pelor Ministerului de Interne, in ți
nută dc paradă.

Trompetistul anunță începutul pa
radei militare. în fata tribunal cen
trale, generalul de armată Ion Ionita, 
ministrul Forțelor Armate, primește 
raportul comandantului paradei, ge- 
nerâlul-locotphent Nlcolae. MilUoru. 
Ministru! Forțelor Armate trece apoi 
In revistă trupele șl adresează feli
citări militarilor. Din sute de piep
turi osîățcși! răsună puternice urale.

Se intonează Imnul dc Stai al Re
publicii Socialiste România, In timp 
ce răsună 21 de salve de’'artllerle. în 
semn de omagiu adus marii sărbători 
naționale a poporului român.

în acordurile marșului „Apărăm șl 
conslruImT. începe defilarea. Primit 
caro dau onorul conducerii de partid 
și do stat, tovarășului Nlcolae 
Ceaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, coman
dantul suprem al Forțelor Armate, 
sini ofițeri 1-elevl al Academiei -mi
litare. După defilnrea elevilor Scolii 
do ofițeri activi „Nlcolae Mlcescu” 
și bl Liceului militar „Ștefan cel 
Mare”, tșl Mc apariția Infanteriștii, 
vinfitoril de munte, grănicerii, mari
narii, ostași nl trupelor Ministerului 
de Interne, cu toii! slujitor! devotați 
al patriei, apărători de nădejde nl 
cuceririlor noastre revoluționare. Ra
portul lor este sobru, ostășesc 
tătlle din rare fac 
țite de hotfirlrea 
cinste ordinului comandantului su
prem nl Forțelor Armate, de n obține 
in Instrucție numai rezultata bune șl 
foarte bune. în posturile lor de luptă 
și muncă, ostașii ’ noștri Ișl fac. cu 
demnitate datoria.

In zumzet de motoare, defilează 
apoi coloana unităților mecanizate, 
în fruntea el, pe o mașină blindată 
de comandament, flutură drapelul u- 
nltftțll. La toi ca Întreaga armată ro
mână. Ia 23 August Jfț4-l. această uni
tate pornea pe drumul eroic el rflz-

Slute-m pregătit! să-t 
fiecare nn. Ochit noștri 
scruilnd coloana' de-a 
zărim șl acum urmind 
litere. Gărzile patriotice, 
aceștia In uniforme cachl cu ecu- 
soano tricolore, cu bascul așezat 
pe-o parte, stirricsc admirație prin 
ținuta lor dirză. Numărăm B detașa
mente de femei șl 22 detașamente ele 
bărbați, care raportează comandan
tului suprem succesele obținute in 
pregătirea militară. Fiecare întru
chipează un desiln definit și împli
nit do unii luminoși al construcției 
socialismului. Mulțl posedă Însem
ne șl medalii rare le cinstesc meri
tele In producție. Inr alții, dlntr-o 
generație mal vlrslnică'. nu pe piept' 
decorații și ordine legate do actele 
de vitejie In bătăliile pentru elibe
rarea țârii de sub jugul fascist din 
acel neuitat 23 August 1D-1I.

...CIndvo. in zilele acelui august 
fierbinte, in sprijinul ostașilor care 
luptau In liziera pădurii Bâneasa 
Împotriva trupelor httlerlste a venit 
o formațiune patriotică alcătuliă din 
muncitori de la I.T.B.

Însuflețiți de Istoricele hdjăriri 
Conferinței Naționale a partidu- 
ttu Îndeplinit, la 21 august, pla- 
pc B luni la producțlo-marfă 

pe ansamblul economiei bucureștene

|
Republica Socialistă România. Cu vil 
aplauze silit primite unitățile de „oa
meni In alb"* cu Însemnele distinctive 
ale „Crucii Roșii".

Șl alături de el mulțl alții, con- 
șilențl că prin munca lor zidesc edi
ficiul luminos al societății noastre 
socialiste, lor prin participarea lor ac
tivă la aceste formațiuni de luptă șl 
apărare chezășulesc temeinic realiză
rile șl Împlinirile noastre de azi șl de 
mllne.

Ie a partidului f“, angajament pe care 
demonstranții II întăresc, scandind 
cu glasuri puternice : „Conferința 
Națională — temelie pentru tară 1”. 
E un lelt-mollv vizual șl auditiv 
care va reveni adesea, în cele mal 
felurite forme, de-a lungul Întregii 
demonstrații. Se poate spune, pe 
drept, cuvint, că Întreaga demonstra
ție — șl nu numai aici, In Piața 
Aviatorilor din Capitală, ci șl In în
treaga țară — s-a desfășurat sub 
semnul marilor perspective deschise 
patriei de acest eveniment Istoric, că 
sutele de ml! de cetățeni, tineri șl 
vlrstnlcl, femei șl bărbați, români, 
maghiari, german! și de alte na
ționalități. au trecut prin fata tribu
nelor eu Ideile Conferinței Naționale 
In cugete, cu chemările el înflăcărate 
In Inimi.

— Im! stăruie mereu In minte — 
spunea muncitorul Grlgore Cirjan, 
locțiitor al secretarului comitetului 
de partid dc la Uzina de mașini grele 
— o Idee rostită de ta înalta tribună 
a Conferinței Naționale de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu. O pot reproduce 
orlcind, pentru că răspunde In între
gime fflndurllor mele : „Poporul șl-a 
Încredințat soarta șl viitorul In mll- 
nlle partidului nostru comunist”. 
Asta ne arată cit de frumoasă, dar 
81 cit de mare este răspunderea, da
toria noastră, a comuniștilor. De 
felul cum acționăm fiecare ta locul 
nostru de muncă depln.’ 
care Întregul partid Ișl 
rolul său conducător.

— Cum se realizează aceasta In 
practică. In urina dumneavoastră ?

— în primul rlnd și înainte do toa
te. prin forța de iradiere a exemplu
lui. Cind spunem .Jocul comunistu
lui e" totdeauna In frunte”, noi nu 
facem o figură de stil șl nu spunem 
vorbe de dragul vorbelor. Uite, ve
deți In coloana noastră comuniști ca 
strungarul George Popa, ca forjorul 
Nlcolae Gurău, ca turnătorul Con
stantin Moroni ori cazangiul Dumi
tru DrAghlci : lntrebațl-i pe ceilalți, 
pe tovarășii lor do muncă șl o să 
oftați cit de adine slnt angajați a- 
ceștl. .oameni ta. flecare; succes al 
nostru,;cum 11 găsești totdeauna neg-., 
Jo unde e mal greu. Căci ta asta ne 
cheamă Conferința Națională : sa ,, 
fim comuniști totdeauna șl pretutin
deni 1 Iar comunist Înseamnă a fl 
mereu în frunte; fără asta, nu r.c 
poate !...

Este imaginea pe care ne-o amin
tește detașamentul care Înaintează 
acum In marea piață : In rlndurilo 
lui nășesc cadențat multi muncitori 
de ta același I.T.B. unde se conti
nuă tradiția dlrzenlel In muncă șl 
apărare, lată-1 pe omul acesta 
blond. înalt. E strungar 1a Atelierele 
centzalc-I.T.B., fruntoș in produc
ție. Se numește Ghcbrghe Căciulă, 
în întrecerea socialistă țl-a ndur. din 
plin contribuția ta realizarea piese
lor vagonului dublu șl autobuzului 
F.M. 11 șl Iți propune să depășească 
în viitor, lună de lună, planul cu 10 
procente ; ața înțelege el să contri
buie Ia realizarea cincinalului In pa
tru ani șl .jumătate. Tovarășul Iul de 
nuincă,

Uri batalion al 
onorul do pe 

auioamflbil ’ blindate,

bolului antlhlUerta 
acestei unități dă 
.transportoare . _
creație a Industriei-noastre construc
toare de mașini. în rindurile celor 
mal temerar! ostași se numără para- 
șulișțll, care prezintă onorul de po 
autoturismele de terejj purllnd mar
ca „ARO“. Deasupra coloanelor In 
marș zboară In formație elicopterele.

Cu puternice ovații este salutată 
defilarea nrlllcrlștllor. Prin fața iri- 

.bunolor trec mașini purtătoare de 
■rachete antitanc dirijate, autovehicu
le pe care slnt Instalate mănunchlind 
de țevi lansatoare de proiectile reac
tive, urrpate la scurte intervale de 
tractoare purtătoare de tunurl-obu- 
zlere de calibru greu. Această imagi
ne este Întregită cu o nouă ș! puter
nică pavăză — tancurile. La joasă 
Înălțime. într-o străfulgerare argin
tie. cutezătorii apărători al cerului 
patriei raportează că slnt la datorie. 
Iși fac apariția rachellș'.il, dotați cu 
cele mal moderne mijloace de apă
rare.

Parada militară demonstrează că 
armata noastră populară dispune de 
o puternică forță combativă, pusă pe 
de-a-ntregul in slujba cuceririlor re
voluționare ale națiunii ; ea consti
tuie, de asemenea, o viguroasă sub
liniere a înaltei aprecieri făcute Ta 
adresa armatei de tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu de ta tribuna Conferinței 
Naționale a partidului : „Armata 
noastră Ișl îndeplinește cu cinste 
rolul de apărător ol națiunii socia
liste, al Independenței șl suveranită
ții patriei*'. ■ ■

Pătrunse de sentimentul solidari
tății Internaționaliste, forțele noastre 
armate slnt, totodată. în măsură |ca
— împreună cu armatele țărilor par
ticipante la Tratatul de Ia Varșovia, 
cu armatele celorlalte țări socialiste
— să-și aducă contribuția la apă
rarea cauzei socialismului șl păcii.

Trup din trupul poporului, arma
ta. de la. soldat ta general, și-a de
monstrat șl cu acest prilej hotărirea 
nestrămutată ca. umăr ta umăr cu 
toți oamenii muncii, să apere cu 
fermitate independenta și suverani
tatea națională, viitorul luminos al 
României socialiste.

șl că acest fapt creează premisele 
ca piuă ta aflrșltul lunii august să se 
obțină produse suplimentare în va- , 
loaro de 1250 milioane leb

lată, in rinduri compacte, numărul’'- 
mare de demonstranți de ta uzina 
cu numele sărbătorii noastre de as
tăzi :„23 Angusl”. Pe un panou ci
tim : „BcaUzInd cincinalul In patru 
oul șl Jumătate vom da patriei • o 
producție suplimentară de 320 loco
motive Diesel hidraulice ; 9 500 tone 
utilaje complexe ; 3 OtK) echipamente 
de frinl”.

Vorbim cu unul dintre demon
stranți despre acest angajament

— E mare, dar realizabil — no 
spune strungarul Crlstea Clobanu, 
da la secția motoare^ Eu lucrez de 
23 dc ani in acest colectiv, și șIIil 
Am discutat angajamentul cu toții, 
In adunarea generală a satarințllor. 
acum c.iinvn zile. 11 ducem ta Înde
plinire. Slnt sigur.

Reporterul rărnlne pe loc, aștep- 
tlnd coloana următoare : ampla în
trecere socialistă — ea însăși un to
rent ce-și adună forța din energiile 
po care le-a declanșat In oameni — 
este firul t roșu care unește etanul șl 
voința creatoare a celor caro alcă
tuiesc colectivul uzinei „Republica”.

S-a mal făcut comparația aceasta, 
de fiecare data clnd ta morile noas
tre sărbători Bulevardul Aviatorilor 
a devenit un fluviu de oameni, un 
fluviu nl mulțimii puternice, entu
ziaste, prezentă aici pentru a-și ma
nifesta devotamentul față de partid 
șl față do patrie, pentru a-și raporta 
succesele in opera de construcție so
cialistă, pentru a-și anunța frunta
șii, pentru a-șl prezenta ■ hotărirea 
de muncă. Un fluviu este șl astăzi 
bulevardul acesta, dar parcă .nicio
dată mal mult ca acum n-u fost 
mal puternic luminat din interior 
do o singură voință, de un singur 
glnd. Orc In șir mulțimea demon
stranților bucureștcnl ișl- 
cu mil de voci 
fermă, hotărire® __ ____ __
PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

Trec prin față tribunelor reprezen
tanți ni celor 8W Wfl de oameni nl 
munci! din Capitală rapdrUncl cu 
nețărmurită bucurie .partidului,! to
varășului Nlcolae . Ceaușcscu, succe
sele remarcabile obținute In marea 
Întrecere soclalLstfi. El anunță astfel 
că. 
ale
Iul. 
nul

de partid In spiritul celui mal Înalt 
și nobU Ideal — acela de a, fi con
structor șl apărător dc nădejde al 
României socialisto.

Formațiile civile de apărare locală 
antiaeriană raportează conducerii 
partidului și de stat, întregu
lui nostru popor, că slnt bine 
Instruite' și gata In orice moment 
să participe la apărarea cuceririlor so
cialismului, a scumpei noastre patrii,

trungarul Alexandru Slo- 
lan, decorat cu-mal multe medalii, 
fruntaș In producție. Inovator dc 
elită, este una din personalitățile pe

care le-a ridicat munca In socialism. 
Se poate spune același lucru despre 
Maria llădulcscu, muncitoare firi
șoare ia Industria Bumbacului, des
pre Ion Slănescu, croitor In piele la 
întreprinderea „Dîmbovița”, despre 
Ion Modrcanu, lăcătuș ta întreprin
derea tehnlca-medlcalâ; toți fruntași 
la locul de producție, oameni Înzes
trați cu Înaltul simț al responsabi
lității muncitorești.

îl recunoaștem In coloană pe co
munistul Ghcorghe Buzulolu, ingi- 
ner-șef ta Institutul de proleciări- 
transporturl al Ministerului Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor, de
corat cu Ordinul Muncii cL n Il-a. 
caro Ja virata de >13 de ani trăiește 
bucuria matift-ă de a se număra 
printre cel care au conceput podul 
de In Glurgehl-Vădul OH. Alături II 
vedem pe Inginerul Vaslle Juncu, 
din aceeași generație, decorat cu 
Ordinul Munci! cL a Il-a. coautor 
nl ■ proiectului amintit, care no vor
bește cu Însuflețire datore proiectele 
In curs da execuție, cum ar fi cel 
nl portului mineralier Tulcea. extin
derea șantierelor navale Brăila și 
Galați, și altele. Simbioza aceasta 
continuă — construcțle-npărare — 
conturează puternic semnifiențin de
filării gărzilor patriotice.

Apare in această clipă o coloană 
azurie : stat tineri participant! ta 
pregătirea pentru apărarea patriei, 
muncitori șl elevi reuniți ta nouă 
detașamente șl o formație de mașini 
echipate cu materiale dc transmi
siuni, rftdlo și telefoane.

De sub beretele albastre ne zlm- 
besc forjorul. Ion Dobre, de ta uzi
nele „23 August”, fruntaș ta produc
ție, eleva Constanța Ion, de la Liceul 
nr. 39. care a obținut rezultate 
foarte bune la Învățătură, muncitorul 
Ghcorghe Păun, de la LGM.L, șl alții, 
membri al detașamentelor din coloa
nă șl deopotrivă ai vigurosului deta
șament a! tineretului patriei, crescut

în Piața Aviatorilor pătrunde 
mulțimea. In coloane dense, lnain- 
tlnd sub faldurile roșii și tricolore, 
scandlnd puternic : „23 August liber
tate nc-a adus !“, „Un partid avem 
și-un nume prețuite mult în lume 
„Ccaușescu-Iuplător pcnlru-al nos- 
Ira-ntreg popor Pe Imense pan
carte stat înscrise urări care slăvesc 
patria șl partidul. Participant!! In 
marea demonstrație poartă cu ej ste- 
ma^ăril șl stema partidului. Alțl de
monstranți duc cu ol portretele ma
rilor învățători șl conducători ol 
proletariatului — Marx. Engels, Le
nin. Peste coloanele ta mișcare ne 
văd portretul secretarului general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu, portretele celorlalți con
ducători de partid și de stat

O covlrșltoore Impresie de forță șl 
dinamism — poate mai puternică 
decit orlcind altădată — a degajat a- 
censtă uriașă demonstrație. Ore In 
șir s-au perindat prin fața privirilor 
sute de mil de oameni, tineri șl vlrst
nlcl, bărbați șl femei, Invcșmtatațl 
sărbătorește, purtlnd biruitoare, sub 
cerul’pur de august, flamurile victo
riilor muncitorești, scandtad lozin
cile holăriril de luptă șl muncă pen
tru înflorirea patriei șl ‘ bunăstarea 
poporului. Inâlțind deasupra capete
lor buchete de flori șl copil îmbujo
rați de emoție, exprlmlndu-șl in toa- 
te chipurile un unic șl definitoriu 
sentiment — dragostea nețărmurită 
față de partidul comuniștilor, voința 
do a-i urma necontenit pe largul fă
gaș deschis spic luminoasa zl de 
mline n patriei.

„Cu partidul nostru-n frunte / Vom 
avea, victorii multe” — această lo
zincă. de-ucwn tradițională, a mari
lor noastre demonstrații civice a 
căpătat In aceat 23 August un orizont 
de semnificații șl mal larg, și mal 
bogat decit In aite dățl. corolarul el 
firesc fiind vocabulele Izbucnite tu
multuos din ml£ șl jnil de piepturi : 
„Ceaușcscu “

poporul 1”
Pe un panou, distingem o imensă 

fotografie care înfățișează Sala Pa- 
latbiufe lh.'rllmpul-Conferinței ,Na- 
țloQoJq s -q,7 „parjld.ulul : tovarășul^ 
Nlcolae lGenușescu- Ișl expune istori
cul său raport la marele forum nl 
comuniștilor. La scurtă distanță, po 
n pancartă citim lozinca : „Vom 
face totul pentru înfăptuirea neabătu
ta a hoiârîrllor Conferinței Națtona.-

striga

■ * ! ’ • ' . ■ ' ' 5 1 ■' '

!

C’i' • " " î 5-'«’ 'l
r r-’ ț. « - c.’. - :•

' ii'.' b



PAGINA 3SCINTEIA vineri 25 august 1972

cum s-a subliniat

succes

valorii! câra

neob-5tui& viajâ progromul

reșca.

Ideilor novatoare e fț- 
sini stimulase de un sen

la export, compar;

a răspuns inginerul,Stellan 
.-_-'.jr prlriȘpal. PlnS în 

1983 aproape 4'009 WO ha. de aie-

de 'o traduce in

de astări, 
au pregătii

didactice ale Centrului univer- 
din București, numeroși stu- 
afiațl in vacanță sau abia In- 
din perioadele do practică.

rceli-
de producție nu 

ci prin

Inedit vacanței : odihna, pe litoral 
sau In taberele de munte, jocurile 
atrăgătoare prin care în va pi sfi 
miriuiasc.ă uneltele meseriilor vii
toare, marea lecție n muncii — 

dar din toata Inima

Esențialul acesta. in co- 
__ ___ ..Vul

can", ne aduce la cunoștință urmă
toarele : „Venim aici să- raportăm câ 
pînă Ieri seara colectivul nostru a 
depășit cu 17,5 milioane Iei planul 
la producț'a-marffi și' a realizat astfel 
10,3 milioane lei beneficii".,

Ijrina „Timpuri nol“. Recunoaștem 
printre cel din coloană pe cițlva din
tre fruntașii uzinei : Ion Cotigă, rec
tificator. Ion Ștefan, turnător. Alese 
Soare, mecanic montor Ia secția com- 
presoure. în fruntea coloanei, un Im
punător grafic care consemnează suc
cint două cifre: 1,03 milioane lei la 
beneficii șl 5,744 milioane lei pro- 
ducția-marfa. La această valoare se 
ridică depășirea prevederilor de plan 
pe 7- luni la doi dintre principalii 
1J jlcatorl al producției.
• Uzina de utilaj chimic „Grlvlța ro
șie". Aproape 3 (MM) de muncitori. In
gineri șl1 tehnicieni ol acestui1 colec
tiv cu vechi tradiții revoluționare 
trec prin fața tribunelor. Un grafic 
pe care stă înscrisă producția su
plimentara ce o vor realiza In 4 nnl 
și lumătaie.

Fabrica de confecții șl.' tricotaje 
București. Deasupra coloanei, prin

să facem toiul pe
urmașilor noștri intacte ‘ frumoasele 
bogății ale patriei,■ tezaurul .de fru
museți ale acestui pămlnL
- Intunlm ta coloane, alături de ca
drele • ’ ’ 
sitar 
dențî 
torșfi

Să lăsăm genera- 
vlltoâre, urmașilor urmașilor 

lațA liberă, înfloritoare, un

la recenta Coafe-

12 plonlerl-trompețl dau 
cuiul semnal 
pionieresc'șt sute de copii aduc in 
piața marii demonstrații soarele 
tinereții, bucuria copilăriei fericite, 
vegheată cu grijă do partid, de în
tregul popor. Cu brațele pline-de 
flori, grupuri do pionieri eo în
dreaptă spre tribuna oficială, adu- 
cind un omagiu .plin de dragoste 
și do recunoștința secretarului ga

li spune 
tovarășul 

Bomanîuc. secretarul bi- 
organlzațlel de bază de 
Herul’ Urinei de utilaj ali

em obținut rez:i> 
a 6-a' de eleciro-

— „Cincinalul In 4 ani șl 3 luni" 
re esto deviza care mobilizează și 
concentrează eforturile de glndlre 
ale fiecărui salariat, do la munci
tor pînă la director — ne spune to
varășul I. Schvartzberg, Inginerul- 
ijaf al Fabricii de confecții din Bo
toșani. Ca urmare. Io marea s.irhă- 
loare a eliberării, colectivul nostru 
do muncă rajwrtează îndeplinirea, 
încă de In I august, a planului de 
producție pe 8 iutii. Potrivii Bartini" 
lor stabilite1 de.Conferința Națională 
■a partidului! indicele-de utilizare-a 

in circuitul economic, fertUizale.. Așa mașinilor noastre va crește Încă In

muncesc 
și thagh 
palii U. 
lărl d:i _ 
dorii -noastre. în 
830 de comuniști., .
du 23 August cu frumoaso -wxultaiO- 
Slhiem Iasă, conștlențl cu toții că 
realizarea Importantelor hotărlrl ale 
Conferinței Naționale.
Îndeplinirea pianului 
patru ani ți jumătate.

printre care 
cincinal in 

,__ ____ pune și in
fața noastră! noi sarcini de cea mal 
mare răspundere.

..Nici un fir de bumbac pierdut !", 
„Nici o seetindă de stagnare a ma
șinilor >. „Nici un minut helucrat E* 
— sini doar citeva din numeroasele 
Inițiative care au găsit un ecou larg 
In întreprinderea din Sf. Gheorghe.

acest an cu 10 Ia sulă,, Iar -produc- 
, țiyîtațeajnuntii — cu 23r-Ja sută.

' Prin /fața tribunelor 'clin piața 
Casei de cultură din Bacău trece un 
car alegoric al fabricii de, postav 
„Partizanul" cere atrage

aă contribuim mal repede, mai de
vreme șl mal blno la această măreață 
operă de edificare a societății Socia
liste multilateral dezvoltate.

Dar coloana .pornește din nou ,țt 
intră apoi In Piața Aviatorilor, trece 
prin fața tribunelor, etalindu-și re
zultatele In Întrecerea socialistă, suc
cesele, angajamentele, glodurile de 
viitor. Alte și alte coloane o ur
mează... ’ ’ ’

Nesfirșita colcxmâ a manifestonjilor ți-a exprimai hoiârirea
elaborai <Je Conferinfa Najionalâ o partidului

crarea României în rindul națiunilor 
dezvoltate. E un țel nobil. Suportul 
lut e toi ce-am realizat ; posibilitățile 
spirituale ți materiale nu no lipsesc, 
îl vom atinge. E datoria noastră. 
InstltuUil nostru trebuie wi deschidă 
pirita realizărilor ce vor veni In do
meniul electronicii. Noi producem 
prototipurile aparatelor, documenta
ția de construcție, precum șl lehrțo- 
losia necesară, la nivelul Ia care 
aceste lucruri s-ar obține prin cum- 
pdrarea unor licențe.

Aportul fflnrlIrII tehnice, al. creației 
științifice In dezvoltarea întregii 
noastre activități economice’—parte 
integrantă n efortului de valorificare 
a Inteligenței — va crește conside
rabil hi următorii anî. Ce ne? vor 
spune, de exemplu. In această pri
vință, cercetătorii din domeniul ști
ințelor agricole care trec acum prin 
fața noastră 1

— O cIIdS, vă rugăm — 11 se adre
sează reporleruL Cu ce proiecte atl 
venit nici, lg demonstrație 7 ’

— 400 OM hectare de teren erodat 
redate agriculturii — aceasta este 
una dintre sarcinile pe care le avem, 
In acest cincinal, r.oî, Institutul de 
cerpclfirl pedologice. împreună ru co
legii noștri din proiectare șl Împre
ună cu alțl lucratori din acest do
meniu — l 
Nastea, cercelăio 
ita r ,___
menea terenuri vor trebui Introduse

— Dorim să înfăptuim cincinalul 
mai repede,, nu prin eforturi fizice, 
suplimentare, el prinlr-un spor de 
glndlre, de organizare superioară a 
munclL Așa cum ne învață partidul. 
No declară unul dintre demonstranți, 
inginerul Adrian Grigorcscu do la 
„Pollcolor" : Vrej! să știți ce facem 
noi concret, In fabrică, pentru a câș
tiga această bătălie ? Notați atunci : 
utilizarea rațională a mașinilor, redu
cerea perioadelor de Întrerupere. ex
tinderea schimburilor II și III, valori
ficarea Invențiilor și Inovațiilor, asi
gurarea unei aprovizionări ritmice. 
După Conferința Națională a parti
dului ne-am propus să dăm peste 
plan o producție suplimentară de 75 
milioane de lei, adică triplu față de. 
angajamentul Inițial. Ieri. 22 august, 
am îndeplinit Integral acest anga
jament Cum 7 Ața cum v-am spus : 
muncind mal mult cu capul. în ulti
ma săptAmină, denumita do noi „sâp- 
tămlna recordurilor", am dat peste 
plan o producție de 14,5 milioane 
dc lei.

Aceleași aspecte alo muncii crea
toare le discutăm in coloana oameni
lor de știință, avangarda tehnici! și 
tehnologiei înaintate. în grupul Insit- 
Intuhil de cercetări electronice vor
bim cu Neculal Sollrescu, directorul 
științific.

— Forța 
rească. Ele., ____
tlmenî legitim. E»c!nr m lumina zilei 
că Înfăptuirea programului partidului 
va însemna, înainte de toate, consa-

-c . sb.' i;r.;ijș
Panouri, pancarte,! grafice pe care 

mulțimea oafnimllof1 muncii- -but-u- 'S' 
reștent le poartă', Ihlr-un Sir neM-r5 
trerupt,' prin fața tribunelor. înso
țite do refrenele ■ scandate In ritm 
apăsat și do orale alcătuiesc, de 
fnpt, genericul'marelui film al ■În
trecerii socialiste d’.n ale cărui 
secvențe palpitante cate extras alei 
esențialul. II... -----L
Ioana muncitorilor de. la

__ 011 anul trecut 
înțelegerea necesității efortului pro
priu de glndlre la toate nivelurile : ș: 

■ eșaloanele: productive constituie con
diția primordială a rcnUzăril progre
sului tehnic, fără de care nu poate fi 
concepută o Industrie, o economic 
modernă, caracterizate printr-o înaltă 
productivitate socială a muncii.

De la un capăt la altul al tării, ca
rele alegorice, machete, grafice sl pa
nouri de onoare purtate de coloanele 
demonstranților au relevat rodnicia 
muririi desfășurate dc fiecare colec
tiv In parte in ampla Întrecere so
cialistă in cinstea marii 'Sărbători, 
hoMrirea. fermă a tuturor oamtmilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, de a Înfăptui istoricele hoiărîrl 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, dc, a ridica Romflr.ia socialista 
'pe no!, treplo, de progres, și civili;- 
^ațle. : :■. • ’.. ■ / ..

marea
după puteri,
— alături de părinți, și frații mai 
mari in urine și pe ogoare, ia cu
lesul spicelor, ia înfrumusețarea 
orașului ori a școlii.

Azi, la marea sărbătoare, plo-

cimos- neral al partidului, tovarășul 
al ceremonialului Nlcolae C'enușescu, celorlalți I con

ducători de partid șl do stat.
Pentru sărbătoarea' 

pionierii bucuroștenl 
un tablou nlegorrc plin de prusțio 
time și culoare : un soare simbo
lic — Întruchipat de fetițe Îmbră
cate în costume galbene — lșl re
varsă, razele asupra miiltipleloi 
acllvltfițl care nu dat farmec ș

— Apelul secretarului general- al 
partidului nostru, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, privind ridicarea- nivelului 
tehnic el producției, care presupune, 
deopotrivă, înnoirea tehnicii propriu- 
zlse șl dinamizarea gindîrll creatoare, 
a găsit un larg ecou șl In uzina'noas
tră rtc spune dr. ing. Don Teodo- 

de la ..Electromotor" Timișoa
ra, autor a Ai ele invenții, cifră care 
coincide cu numărul anilor -saL In 
uzina noastră se realizează In acest 
an, prin autodotarc,. Instalații dp marc 
complexitate tehnică’. Cele puse in 
funcțiune pirtă acum ridică do 3t—4 
ori produci (vi ta tea .muncii, concomi
tent eu eliminarea eforiulul fizic. Pe 
această cale s-a asigurat, un nivel ca
litativ ridicat IniroglJ fabricații' do 
motoare eierirlceț fapt-care a permfe 
și sporirea eu 20 la sută a livrărilor (Continuare In pag. a IV-a)

—- Bțigada noastră — ne spune el 
— Indcpllnlndu-șl zllrilc normele cu 
130—160 la sută, ie apropie pas cu 
pas ’dc .realizarea angajamentului ce 
ni l-am luat în dnsțea Conferințe! 
Naționale' a partidului și a jcelel de-a 
XXV-a aniversari a Republicii — 
planul anW iri trei trimestre.

Tovarășa Bartok Anna, prezentă 
la tribuna oficială, secretara comite- 
iului-do partid de In Uzinele textile 
..Oltul" din Sf. Ghe-orghe — unitate 
fruntașii ‘a Centralei bumbacului și 
a' județului Covasna — ne-a spus :

— Conferința Națională a partidu
lui a drariTis in fata întregi! țări noi 
perspocîlVe ,de dezvoltare. /Mături de 
celblalte județe ale tării, județul 
Covaxna — in care de secole trăiesc șt 

în siririi* înfrățire români 
Lunari cate unul din prlnri- 
beneficlad. a! acestei dczvol- 
‘drnamtce. Colectivul Inlreprln- 

Tunie cu ceî peste 
n tntlmplnat ziua

... tuturor a-
tonțla nu atls prin frumusețea Iul, 
cit prin inscripția.pe care o poartă : 
„Cincinalul In numai 4 ani I".

— Hoiârirea noastră. — ne spune 
Inginerul Vaslle IHcjușcă, directorul 
fabricii — se. intemoîază pe munca 
și hărnicia fiecăruia, po posibilitățile 
pd care le avem do o pune In func
țiune cu mult, mal devreme noile 
capacități de producție, pe măsurile 
luate de a spori indicii de utillza.ro 
a mașinilor și utilajelor, pe voința 
noastră da a ne organiza mai bine 
munca și de a pune in valoare toate 
rezervele do care dispunem. ■

Ga un răspuns parca la cuvintele 
Inginerului băcăuan, muncitoarea.Flo
rie» FUIp, de la Fabrica de confec
ții din Marghita, județul Bihor, ne-a 
spus :1 r

— In urma analizelor temeinice șl 
a angajamentelor luate de comuniști, 
de toți lucrătorii și lucrătoarele fa
bricii, unitatea noastră va realiza, 
planul cincinal in mal puțin de 
•1 a ni !

în coloana constructorilor de utilaj 
petrolier de la uzina „1 Mal" din 
Ploiești, corespondentul nostru dis
cută cu. oamenii de concepție din 
aceastăputernică unitate industrială, 
cu cel, care demonstrează „pe viu" 
urta din generoasele idei ale Confe
rinței Naționale a partidului 
zarea de itporurl .
prin efort fizic mai mare, 
mecanizarea și automatizarea pro
ducției- Inginerul Ion Municinu, 
posesorul unei cărți de vizită eii 'im
presionante creații tehnice originale, 
ne spune : '

— Indicația dală de tovarășul 
Nlcolae Ceaușeșșcu ia Conferința Na
ționala cate pe cit de clară, pe aiit 
do mobilizatoare. Noi, oamenii dc 
concepție, vom acționa neabătut in 
r-plrltul ei. CăulAm să valorificăm 
cil mal bine Inteligența creatoare a 
colectivului uzinei, perlecțlonlnd con
tinuu instalațiile noastre de foraj, 
propriile noastre mașini șl uillaje cu 
care lucrăm.

— Noi, cadrele didactice, care răs
pundem in mare măsură dc modul 
in care sini pregătiți și educați viito
rii constructor! (șl, uș zice, chiar cu 
o ușoara Invidie), viitorii beneficiari 
al societății comuniste — ne spune 
Ec.ilerlna Deliman, dc la. Institutul 
pedagogic din Oradea — trebuie s£t 
avem mereu în minte și-n inimi ru- 
vinlelc străbătute de un fierbinte 
patriotism ale secretarului genera! al 
partidului nostru rdillle la Confe
rința Națională 
țilîbr 
noștri, o . , -
viitor minunat, comunist*. Pentru a- 
ceasta, trebuie să educăm nu numai 
tinerelul, cl pc toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, In 
Spiritul dragostei față ne muncă, față 
de societate, să le insuflam slmță- 
mlnlul participării, al înaltei răs
punderi față de destinele țârii, alo 
poporului.

Cu aceeași hotărî re de a da viață 
tuturor sarcinilor care le revin din 
documentele Conferinței Naționale a 

■ partidului s-au prezentai la de
monstrație colectivele de muncă din 
întreprinderile și unitățile economice 
din Bacău. 1

— Pentru colectivul fabricii noastre, 
pentru toți cel TaO comuniști — ne-u 
spils Teodor Tlmaru, secretarul orga
nizație! dq puri hi de In fabrica Lelea 
— documentele Conferinței Naționale 
nu devenit programe de lucru con
crete jîenlm .prezent și. viitor. Acest 
viilor, proiectat la‘dimensfuhi' Înăl
țătoare, ne privește pe fiecare in par
te, pentru că de rezultatele ce le vom

-vi . i j : '.. j ••• ... .

tre . drapele șl flori, . se înalță două” 
Hrfffict1 mari : p-o unUPdtn ete sd’rn-'- 
poriează realizarea unei priWttt&yirro-s ■ 
plimentare in valoare de 223 mili
oane lei plnă azi ; pe celălalt' se află 
Înscris angajamentul acestui colectiv 
dc a îndeplini sarcinile cincinalului 
în -1 ani șl - 5 luni.

Mereu alte și alle .asemenea fapte 
rțe sini anunțate din zeci ți sute de 
locuri. Mulțimea demonstranților est" 
astfel un. jurnal . viu șl- dens car" 
aduce în prlm-plan, sute șl mii de 
Informații lapidare, cu o grea încăr-- 
căniră emoțională. Este > marele - și 
Convingătorul Jurnal nl întrecerii ro- 
clallste desfășurate Jarg'In-toată țara; 
Intre toate colectivele el de muncă." 
Intre toate brigăzile Șl echlpțle, între’ 
toți oamenii. Ca nLște fanioane în
fipte pe culmile înalte ale întrecerii, 
mal miille pancarte, purtate de de
monstranți, apunță Iwtnrlrea unor 
Întreprinderi de a înfăptui cincinalul 
mai repede chiar decit angaja
mentul luat pe întreaga Capitală : 
U.R.E.M.O.A.S. — 4 ani șl 4 luni. 
Uzina de medicamente — 4 nnl. 
5 luni și 20 de zile; Fabrica Adcsgd 
— 3 ani șl 11 luni. O adevărată în
trecere în cadrul marii întreceri !

nlerii și școlarii raportează : sln- 
icm gata să începern un nou ah 
școlar, să învățăm cu rlvnă ca s& 
devenim cetățeni și constructori 'de- 
nădejde ai comunismului pe pă- 
mlntul României I Șl flecare , din
tre acesie activități; infățișaie-prin 
dans, muzică șl vers, este răsplă
ută cu ropotul de aplauze al tri- 
buneloTA c r 1

obține depinde ■ creșterea continuă a 
nivelului nostru da trai. De aceea, 
cuvimul nostru de- ordine este ca fie
care muncitor, flecare inginer și teh
nician din fabrică să participe" cu În
treaga șa capacitate- ’de care dispune 
la înfăptuirea exemplară a tuturor 
angajamentelor.

I..a tribuna oficială din Cluj o in- 
tllnlm pe Terezia Răchită, studentă 
la Facultatea de studii economice a 
Universității ..Bnbnș-Bolyai*.

— M-a impresionat profund această 
demonstrație a oamenilor muncii re 
ne spune ea. M-au cucerit, pur și 
simplu,' entuziasmul lor, hotărlrea do 
a dn viață Istoricelor chemări ale 
Conferinței Naționale a partidului. 
Priviți numai aceste grafice și pa
nouri cu'rezultate care depășesc cu 
mu ii angajamentele inițiale, E o ade
vărată desfășurare de forță șl energie 
creatoare, de luciditate 'șl slgurnniă, 
de mlndrie palrloilcă. Pentru nbi. ti
nerii, ceea ce vedem este un îndemn :

De alei, din Piața Aviatorilor, ne 
conectăm cu alte bulevarde și piețe 
d!n> citeva orașe ale țării unde se 
desfășoară la această oră entuziaste 
demonstrații ale oamenilor muncii. 
NI se tace astfel legătura eu Sla
tina, reședința județului Olt Ni se 
comunică : ,

— Fină1, In prezent — 
corespondentului nostru 
Nlcolae " 
rquîuî, 
pe -"șahi 
mentor Slatlha —- 
late bune. Sc-cția 
l:zâ ya inceție să producă cu cel pu
țin 3 luni mai de'vreme. . uzina de 
utilaj alimentar va produce cu £0 de 
zile înainte '.de termenul planificat. 
Iar dala de punere In funcțiune a 
fabrici! de r tricotaje Caracal va fi 
devansată cu cel puțin 2 juni. Acesta 
este răspunsul ■ nostru la chemarea 
partidului’ de ■ a realiza cincinalul in 
patru ani șl jumătate.

Minerii suceveni ' s-ou prezentat 
in.’marca sărbătoare cu un remarcabil 

Realizarea planului .de pro
ducție pe primele 8 luni ale anului 
cu 40 de zile mal devreme. In rin- 
durlle ’demonstranților l-am intilnit 
pa cel ma! priceput șef de brigadă 
de la Exploatarea .minieră Leșul Ur
sului, comunistul l’eiru Moraru.

—- Bțigada noa;

utillza.ro
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impunătorul car alegoric al siderurgicilor

Partidul comuniștilor a li

Bătrin 0,

blemaj ,,rfJ
flamurilor ce le poarta 
clubul sporiJv-școtar. E 
centrul f '> =■ 

.cinci {:■:•’ 
olimpice

contribui la Înflorirea patriei co-

Sf. Ghoornho : Fruntași In producjie poarlâ cu mlndrie emblema uzinelor 
textile „Oftul", uzine In caro români și maghiari muncesc In strlnsâ Înfrățire

Brâila : Macheta unui nou lip de navâ cu performanțe iehnico-funcjionat 
superioare, deschide coloana domonstranjiior de la jantierele navale

vineri 25 august 1972

agricole do producție 
(ui Buzău — n dai re-

demons trânti
August 23 dl:

eu țările 
dezvollărU

__ ____  ..... .... Înalta tri-j 
Conferinței Naționale a par- 
tovarâșul Nleblae Ceaușescu 

— se dovedesc a fi de mare eficien
ța. Slnt cei care ap cutezat aă 
propună .ți să renUzezn irigarea ce
lor aproximativ 13 tWO hectare din 
zona Tecuci-—Nicor®ș!i—MovIlenL

La Alexandria, printre cei nproa- 
pe 13 (MM de parilcipanți la mitingul 
din piața centrală, l-am îniilnlt pe 
tovarășul Ion Telegaru, secretarul 
corni totului de partid din comuna 
Cejvenla.

— Particip la aceasta mare sărbă
toare — ne spune el — cu senti
mentul satisfacției șl mindrici pa 
care ni-1 dâ tuturor bilanțul realJză-

de aur. toate cucerite numai !n pe
rioada do după August '44.

Puține zile (de fapt ceasuri) ne 
mal despart de Începerea Jocurilor 
Olimpice de la MOnchen, Nu far, 
tlmplător, desigur, sini prezentate 
caro alegorice și diferite exerciții 
specifice, reamintind de marea re- 
■uriiuno’ —cvadrlennlă a tineretului 
sportiv de pe 
participă

Brațov : Și In acesi an, constructorii de iracfaare brașoveni au prezentat 
o premiers de prestigiu : noul tip de tractor greu de 180 CP

purtai; prin carele alegorice, 
mers, ț ’ ■ ' —• -
fac — sugerează spo:
tlamuL ciclismul, Înotul, canotajul, 
handbalul și voleiul, oină, boxul, 
luptele și scrima. Un car alegoric 
al eJubulid Dinumo reamintește pal
maresul olimpic al sportului româ
nesc : S3 de medalii, dintre care 13

carul alegoric el fabricii texiile _ „Dorobanțul". Arad : Prin fața "tribuneioficial^ din piața centralâ’a o”ra 
■ 'i lor, în viitor

Alexandria : !Imagine do la marele miting popular consacrat iârbâti 
roadele bogate ale hârniciei lor. Ploiești ; Împodobii cu gust ji fanl

Reportaj realiza! de reporterii 
și corespondenții „Stinieii"

Sibiu : Înfrățiți In muncâ și in viațâ, oamenii muncii români, maghiari ți 
germani de pe aceste meleaguri au demonstrat de ziua marii sârbâtori cu 
aceeași bucurie, cu aceeași hotârire de a <

mune — România socialistă

să . folosesc adaosul 7 Neapărat am 
să fac contract de rate și cumpăr 
o bibliotecă. Am do! topii, pe Doina 
șl Florin ; vreau să albii multe cărți. 
Să poală citi mal mult. Să rapelo 
dragoste de învățătură și știință.»

(Sfat gindurile, sini Intențiile unei 
muncitoare. Cum vor folosi alții 
sporul de salariu nu știm. Sintem' 
Insă în măsură să adăugăm că spo
rul de venituri de caro vor beneficia 
muncitorii de la această fabrică 
prin majorarea salariilor mici depă
șește, global, 2 milioane do lei' 
anual).

Nicullna fierea, muncitoare la Fa-

semnal do trompețl. Fanfara 
„atacă" un marș puternic ritinat. In 
uriașa piață, din capitala țării, _lșl 
fac apariția, in pas vioi, caden
țat," perfect alintați, sute de tineri și 
tinere purtlnd steaguri șl fiori; In
cinta‘’ifaro^Un^ trupurile lor 
bronzate șl vînjOMC, de feeria co
stumelor multicolore. Peste 5 MO 'de 
sportivi bucureștenl au alcătuit, un 
minunat program ce l-au Înfățișat, 
din mers, asistenței aflate In tri
bune, sulelor de mii. poate milioa
nelor de telespectatori. Ci leva sec
vențe numai.

::: pas viol, tatr-o ținută Irepro
șabilă, pe marele platou pătrunde 
un grup masiv do tineri sportivi. II 
recunoaștem, de îndată după em- 
" -• culorile alb-albaștru ale

"i : sint de la 
Distingem, în 

grupului, o uriașă floare eu 
■uilt', Intiuchl'pind cercurile

; din mijlocul ci se Înalță 
cale cinci cercuri Întrepătrunsa șl o 
făclie aprinsă, simbolizind idealul 
olimpic — idealul do pace și colabo
rare intre poponre.

T’e caiduri mul marii piețe spor
tivii înscriu, cu trupurile lor, iniția
lele unor nume dragi : P.C.R.,
ILS.R. și cifra simbolică 23.

Ropote de aplauze răsună apoi la 
trecerea sulelor și sutelor do tineri 
-și tinere care — prin echipamentul 
' =’' . L..,,Prin

prin mișcările pe caro le 
“irluri ca : atlo-

lași : Tn Piața Unirii iși face apariția coleciivul de muncâ de la „Țesâiura". 
Marca uzinei — „lașiiex" — a devenit cunoscută și apreciată în numeroasa 

țâri ale lumii

Entuziasta demonstrație a oamenilor muncii din Capitală, Închinată ce
lei dera-.XXVni-a aniversări a eliberării patriei! la sfirșlt la amiază, prin- 
tr-un moment solemn, devenit tradițională încheiere a morilor ‘noastre mn- 
nlfestnțil populare : întreaga asistență intonează Imnul de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni : „INTERNAȚIONALA".

In Capitală, ca și in toată țara, poporul nostru n cinstit marca 
zi a Eliberării, Intr-un climat de Imensă mobilizare a forțelor sale spiri
tuale, încrezător în viitorul său. Rezultatele pe care cu mlndrie patriotică 
le-a putut raporta fa această zi do sărbătoare — rezultate deosebite obținute 
in toate domeniile de activitate — slnt'un ■puternic îndemn la acțiuni șl mal 
mari, hotarlle, pentru a obține noi succese. în acest sens, puternica 
șl entuziasta manifestație de la 23 August a cpțișUtult o elocvență și stră
lucită confirmare a înaltei conștiințe patriotico a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, a tineretului nostru, a tuturor oamenilor muncii din România. 
Grandioasa manifestație de la 23 August a subliniat încă o dată, cu form 
do argumentare a marelui entuziasm popular, unithtea.poporului in jurai 
yiartldulul, stima și încrederea sa In partid ; a subliniat holărirea cu care 
Întregul nostru popor transpune neabătut in viață linia politica a partidului, 
înfăptuind cu fermitate și abnegație mărețul program do dezvoltare eeono- 
mtco-soclală a României, grăbind mersul el înainte pe drumul socialismului 
și comunismului.

Fle&trc om al muncii știr —
acest fapt a fost subliniat

cu tărie de recenta Conferința
Națională a partidului — că, pe
măsură ce crește potențialul economic 
al țării. sporește șl bunăstarea fiecă
ruia. Uri- exemnlu, dintre atltea al
tele : «tneclindu-se la circuitul eco
nomic al țării, Intr-uri ritm mult mal 
alert de industrializare decit faalnte, 
județul Vaslui beneficiază acum, 
pentru locuitori! săi. de venituri su
plimentare șl de noi edificii de larg 
Interes cetățenesc. Numai în răstlmo 
de un on, de Iș 23 august 1071 pînă 
la 23 august 11172, In orașul Vaslui 
s-au dat în folosință : casa de cul
tură a stad lealelor, hotelul O.N.T. 
„Racovn*.; numeroase blocuri de locu
ințe cu spații comerciale la parter, 
un comn’ex cultural, un snital nou cu 
peste 7(M) de paturi, șl altele.

— Mă număr printre constructori! 
care au schimbai înfățișarea localită
ților buzoleno — ne snune mnLstnil 
Alexandru Dămărolu. Numai în ulti
mul an au fost predate „In chele- 
aproape 3 (W de'apartamente. Chiar, 
fa fața, noastră, pe pțd_e. trecem la' 
■dtrnorisWUe.'-'s-o Tldlcă-'nouareșsă de; 
duliufiV'» rindfcn&Wre®1'*7 'Wmos ț

Eocinlisto. tovarășul
__ _____ e un oemn că politica 

Inlemnțlonnlâ a partidului și statu
lui nosțra . se bucură pretutindeni 
de nprobarc și prețuire.

— Am citit chiar'în z tarul de lori 
— 11 reta glndul Elena, Acrislel,. 
muncitoare la Fabrica de confecții 
șl tricotaje București — holărirea 
Comiteluiul Executiv referitoare la 
participarea tovarășului Nlcolae 
Ceausescu Iu Intllnlrea prietenească 
din Crlmeea a conducătorilor parti
delor comuniste șl muncitorești din 
unele țări socialiste și In convorbi
rile cu tovarășul Leonid Brejnev. 
Noi. muncitorii, cunoaștem bine și 
nprobăm din- toată Inima activitatea 
neobosită o tovarășului Ceausescu 
pentru ndinclrea frăției Intre țările 
socialiste. Aceste întllnlrf și convor
biri rint deosebit de pozitive. - se 
înscriu pe llnta politicii partidului 
nostru. Contribuie In Întărirea co-

Impreslonontul spectacol al multi
colorului torent uman este punctat, 
din Ioc în loc,, de accentele vil ale 
pancartelor po rare slnt înscrise sa
luturile fierbinți adresate de oame
nii muncii din țara noastră popoare
lor, din țările socialiste, partidelor 
comuniste șl muncitorești, tuturor 
forțelor democratice șl anillmpcrin- 
llste, clasei muncitoare din întreaga 
lume.

— Purtăm pe umerii noștri nu 
niște simple pancarte cu lozinci — 
no spune muncitoarea Aurelia Pas
eri; membră in comitelui oamenilor 
muncii al fabricii „Trlcodiivrr din 
Capitală — ci glndurl șl simțăminte 
izvorite din adlncul sufletului nosirii. 
Tovarășul Ceaușcscu o spus' clar la 
Conferința Națională : noi dorim să se 
creezo în întreaga lume, șl fa primul 
rind pe continentul nostru, un climat 
de pace, de Înțelegere șl de coope
rare intre popoare. De aceea ne 
bucură fiecnre inițiativă internațio
nală a țării noastre. Ne bucură cind 
vedem de cită prețuire se bucură 
în toată lumea conducătorul iubit al 
Rornăhiel 
Cesușescu

brica de confecții șl tricotaje Bucu
rești (prin mărirea salariului minim 
do Ia MM) la 1 000 de lei, salnriațli 
acestei fabrici vor beneficia de un 
venit suplimentar de 9 milioane,lei 
anual) :

— Noua mărire a salariului mi- 
jilm ne-a bucurat foarte mult. Șl 
nu numai pe noi, fetele care ne-am 
calificat nici la locul do muncă, 
ne-a bucurat, ci șl pe colegide 
noastre care au salariul msi mare. 
Șl mal este ceva : am văzut acum, 
aici In coloană, ziarele de astăzi 
și-am citit decretele adoptate Ieri 
de către Consiliul de Stat privind 
majorarea pensiilor. Șl asta este o 
veste bună. Că avem ș| noi părinți 
pensionari, ori rade, șl ne dăm sea
ma ce înseamnă pentru el o penslo 
mal bună. Astea Înseamnă grijă 
pentru om, Șl respect. Asta ne În
deamnă sfi lucrăm șl mal bine. Nu
mai ața {toate omul cinstit Fă nlbâ 
ce-și dorcțte...

r- r-țoririi zilei de 23 Augusi. Bacâu : Țâranii cooperatori din comuna Nicolae Bâlcescu au edus la marea sârbâtoara 
Împodobit cu gust șs fantezie — carul alegoric al fabricii textile „Dsrr—“ * " - ■ - ■ ■ -

șului, frece un grup de tinere entuziaste, increzâtoare în forjele

Printre coloanele de muncitor! șl 
intelectuali, de elevi și studențl, cele 
ale lucrătorilor ogoarelor au adus 
In marea sărbătoare adierea lanuri
lor bogate din acest an, mănunchiuri 
de spice, grafice șl pnnouri suges
tive cu însemnele creșterii avuției 
obște! șl a veniturilor peraonnle ale 
cooperatorilor.

în fruntea coloanei lucrătorilor 
din agricultura gălățeanft se află cei 
alo căror inltiativo'pentru o mai 
bună gospodărire a pămlntului —■ 
„bun național de Importanta vitală 
pentru propășirea economică a țării" 
cum îl definea do ta 
bună a Conferlnf 
Udului t

rllor de pină acum. Pătnintu-1 bun, 
oamenil-s luu-nlc! șl rodnicia tre
buie sâ fie la feL Noi, la Cerverila, 
am obținut In griu In acest an cu 
634) kg mal mult decit ne-am pre
văzut de pe fiecare din <Șle 
13®9 hectare. Dar, fllndu-ne lim
pede perspectiva pe care o des
chide ri. In fata agriculturii Confe
rința Națională a partidului, am a- 
nallzat atent rezervele, am chibzuit 
cu toată obștea șl credem că încă 
din anul viitor, muncind mai bine, 
vom putea realiza recoltele prevă
zute în planul pe 1074.

— Aplicarea acordului global — ne 
spune Ghcorghe Dinu, președintele 
cooperativei ' ’ 
Smeeni, Județ 
zultate bune, muncile clmpulul s-nu 
făcut la timp și do calitate, astfel că 
șl roadele stat mal mari ca ta al ți 
nnl. Rezultate bune am obținut și: in 
sectorul zootehnic, fapt care ne-a a- 
dui anul trecut pentru producția de 
lapte o mare cinstire : am fost deco
rați cu Ordinul Muncii. Lâ 'Mfșftul 
secatul an vrem ca producția de lap
te să depășească pe cea de anul tre
cut, să traducem In fapt concluziile 
reieșite de la Consfătuirea pe țară a 
secretarilor comitetelor comunale de 
partid și a. primarilor.

. . ■ : :■ I .
uzina tor probele tehaologlce se des
fășoară In condiții excelente,,

Cinstea de a fi fa primele rinduri 
ale demonstranților din Piața Victo
riei din Cluj a revenit colectivului 
Combinatului do produse din cera
mică fină pentru construcții, recent 
intrat in funcțiune.
. Onoarea de a se număra printre 

primii in rindurlle demonstranților a 
revenit și tinărului colectiv al noii 
fabrici de textile •nețesUte ,țNottex“ 
din Bistrița, iar Ia Alba lidl.i această 
bucurie a ifapărtășli-o coțectlyuj noii 
Uzine de utilaje pentru industria 
materialelor de construcții.

Alaiuri de emblemele noilor între
prinderi' industriale, in coloanele de
monstranților și-au făcut apariția nu
meroase produse In premieră, de 
mare însemnătate pentru ecpnomla 
națională.

O vie impresie a produs apnrițta 
In fruntea coloanei colectivului de 
muncă de la Uzinele de autocamioa
ne din Brașov a .noilor autovehicule 
de mare capacitate de familia auto
camioanelor „ROMAN" Mecqnlrul 
Nagy Carol, Erou al Munci: Socia
liste, a condus In fruptea coloanei 
noul tip de autobasculanta cu o ca
pacitate portantă de 28 tone. Au ur
mat alte două noi autobasculante de 
16 șl, respectiv, 10 tone.'

La rfadul lor, constructorii de 
tractoare brașoveni s-au prezentat 
la marea sărbătoare cu un nou t'p 
do urnelor, de 1110 CP, unu! din ti
purile de tractoare grele, prevăzute 
să fie asimilate In fabricație in ac
tualul cincinal.

Prin fața tribunei oficiale din 
Buzău, un Impunător car alegoric 
poartă machetele celor 3 noi tipuri, 
de vagoane realizate de Uzina me
canică din localitate. Este, vorba de 
vagoanele platformfi pentru mărfuri 
pe 2 șl 4 osii șl de vagonul pe 1 o- 
slî pentru mărfuri contalnerJzate. în 
fruntea coloanei de muncitori, ingi
ner! și tehnicieni de fa Uzina de fa
bricație, reparații șl montaj utilaj 
agricol I,totoșanl șl-a făcut apariția' 
primo combină romăneaică de re
coltat sfeclă, realizată chiar în aju
nul iul 23 August.

Răzbate. în 
monslruțli,' lumina pe care o În
dreaptă asupra noastră viitorul. 
Pentru că niciodată mnl mult ca 
acum nu am avut asupra acestui 
viitor o mul lungă șl mai clară pri
vire. Mulțimea manîfcgtanfllor poar
tă înscrise pe pancarte cifrele, da
tele șl uneori chiar detaliile unu! 
viitor care n trecut din vise fa pro
iecte, în prognoze, In calcule ale ca
pacității noastre do a înfăptui. 
Fiecare dintre oamenii care trec prin 
fața tribunelor cu chipurile impure 
purate do bucurie, cu încredere In 
inimi, cu cele mai calde simțăminte 
pe buza și-n priviri, toți acești oa
meni poartă in suflat convingerea 
că perspecUvclo? mari ale țării se 
răsfring direct și neîndoios asupra 
perspectivelor propriei lor vieți. 
Toți cei cu rare am vorbit, aleși ia 
Intimplare in nesflrșita coloană, 
ne-au confirmat acest lucru.

Adinei schimbări in structura so
cială a țării (in IM peste 11 mili
oane de oameni vor fi ocupați in 
activitatea economică și socială), un 
impresionant spor ai producției in
dustriale (MO—7ITO in suta, in 1030, 
față de 1070), substanțială creștere, 
pină in 19'30. a venitului national 
(2 SCO—3 UDO de dolari po cap de lo
cuitor), acestea ș! multe altele slnt 
perspective limpezi, sigure, do natu
ră să mobilizeze — cum reiese lim
pede din atmosfera ce domnește pe 
întreaga întindere o coloanelor de 
demonstranți — forța creatoare a 
poporalul, elanul său, rapacitatea sa 
de a IzbîndE

— Sărbătorind )anh*crsarea eliberă
rii țării, noastre, mă gindesc cu adln- 
eă recunoștință la grija partidului 
pentru dezvoltarea armonioasă a tu
turor județelor tărU, ceea ce se re- 
fleciă șl in nivelul nostru de trai — 
ne smine Văii Eva — profesoară In 
Liceul nr. 1 eu limba db predare ma
ghiară din Miercurea Cfac. în orașul 
nostru s-au rldteali printre atliea al
tele, un spital cu 7B0 de paturi, 
numeroase blocuri de locuințe, maga
zine. Ca profesoară, mă bucur. Jn 
primul rind. de dezvoltarea învăță- 
mîntuiui. Aid s-a construit’ un liceu 
modern, Tar ca mamă a doi copil, ur
măresc cu satisfacție cum se ridică 
în cartier o nouă crcșă șl o grădiniță.

— Vremurile trecute —- ne spune 
Dumitru Gheorghe, țăran cooperator 
din comuna Bascov-Argeș — ne-au ți
nut și pe noi, bascovenll, fără hrană 
și carte destulă, fără rost de muncă.

atmosfera marii de- 
lumlnn

mapamond,, la care 
participă — concurlr.d la 10 probe — 
170 de ^oprczentantl al noștri : cano
tori, atleți, handballștl, trăgători, 
boxeri, voleibaliști etc. — care s-au 
pregătit cu seriozitate.

La un moment dai', pe platou... se 
Joacă tenis. E drept, schimburile de 
mingi-nu se fac la Năstase" sau 
„ă la Tiriac", dar amintesc, cu ne
putință ar fl să nu amlniea^c-ă, ex
celentele performante realizata pe 
arenele Internaționale do tenlsmenlL 
noștri.

Grațln, frumusețea, obținute prin 
slăruinjl migăloase, Ilustrează pre
gătirea sportivilor noștri. Despre a- 
ceastă pregătire vor parcă sa vor
bească studentele șl studenții de Ia 
T.E.F.S. — viitori profesori de edu
cație fizică — prin exercițiile de 
gimnastică modernă șl acrobatică. 
Aplauzele răsplătesc din plin elegan
ța, suplețea, precizia și ritmul perfect 
ale mișcării fetelor, siguranța, cu
rajul, sincronizarea salturilor șl rita-, 
turnărilor executate de băieți. (

Această parte a manifestației — ” 
veritabilă demonstrație a tinereții 
viguroase, a frumosului ?î mălere 
triei .sportive — o încheie un grup 
masiv purtlnd steagul, emblema șl 
culorile clubului „Steaua", caro a 
dat Iotului nostru olimpic de la 
Mdnchen mal bine de o treime dfa 
atlețl.

țuguiul. Cite nu mi-.om făcui de dnd 
slnt în cooperativă. Am ridicat rasă 
nouă cu șase încă perl. Băiatul cel 
mare a ajuns ingfatar, fata — funcțto- 
nartt, tar cel mic r- sudor. Anul ăsta, 
muncind In acord global, am obținut 
producții de leguma numaitntilnite In 
Istoria cooperativei.

— O dată cu bucuria sărbători! Iul 
August 23 — ne Șpuhe Nicolae Ciu
pită, din str. Mfrcaa eel 
Ploiești — am trăit; șl {te aceea a de
cretului semnat de cel mal-iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Croușescu, privind mărirea pensiilor. 
Fâcînd socoteala,• de-ani încolo o să 
primesc în piua cam 170 do lei pe 

.lună. Ce pot spune mal mult decit 
că slnt tare fericii, lucru pe care 11 
măriurli-esc din Inimă. Sini ferlc.lt că 
feciorii șl nepoții noștri, afla’,! In cir- 
ma țării, nu-și uită părinții șl buni
cii. Ș! cred că aceasta grijă pentru 
bătrlnl! țării este o nobilă trăsătură 
de caracter a poporului e.oslru.

în coloana manifestanțllor din Ca
pitală. Desplna Alexandra, scirtatoare 
la secția ambalaj a Fabrici! de artico
le de slldărlb : „De la I septembrie, 
se ntardsc salariile mici. Cum am

lab'orării și unității țărilor socia
liste, Jn creșterea prestigiului socia
lismului in lume, la coeziunea for
țelor nhlllmpcrlallstd șl progresiste 
de pretutindeni.

Mulțl dintre cei din coloane țin să 
aducă mărturii concrete, din expe
riența lor do viață și muncă, pentru 
ilustrarea rodniciei acestei politici.

— Livrăm multe din produsele 
noastre șl țărilor socialista ~~ ne 
spune muncitorul Ion Canpea, din 
secția montaj a uzinelor „Vulcan". 
Știm cit slnt de Importante colabora
rea și cooperarea cu țările socialiste 
șl de aceea acordăm atenție deose
bită calității produselor pentru ex'r 
port ■

— Relațiile României 
care au pășit pe calea 
independente reprezintă o contribu
ție concretă și eficientă Ia dezvol
tarea șl consolidarea forțelor an- 
tlimpcriallsțe în Întreaga lumo —-
ține să sublinieze Constantin Coce- 
ncscu, inginer proiectant Jn uzinele 
„23 August". în cadrul acestor rela
ții, uzina noastră livrează produse 
șl acordă nislstență tehnică mnl
multor țări do pe continentul afri
can. Personal am însoțit locomoti
vele noastre pe continentul african.- 
Peste tot am fost Intlmplnnl cu si 1- 
mfi șl prietenie, cu ospitalitate. Pre
tutindeni am auzit cuvînie de apro
bare Ia adresa politicii partidului ?l 
stalului nostru, a activității depuse 
dp secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

...Sint numai cltcvn din emoțio
nantele dovezi pe care le aduce, 
hesflrșlta coloană de demonstranți 
spre u conferi densitatea faptelor n- 
eelor lozLnci care strălucesc peste 
freamătul viu nl mulțimii : „Trăias
că unilaiea in lupta pentru socia
lism în Întreaga fame!" ,,Trăiască 
cooperarea intre popoare șl pacea In 
lume I", „Trăiască comunismul — 
viitorul luminos al întregii ome
niri l".

An . jjț;; an. prjn'. fața:, tribune
lor șl-au făcut apariția noi em
bleme a’e fabricilor șl uzinelor Inau
gurate de Ia un 23 August Ja al
tul. Șl cu flecare efigie poțta, un now 
detașament ol clase! muncitoare a În
tregit ți sporit cdloana milioanelor de 
demonstranți din întreaga țară. Nici 
August 23 din acest al doilea an al 
tindMiulul n-a făcut excepție. Dim
potrivă, numărul prcmleretor Indus
triale este Impresionant.

Cel mal tinăr colectiv do muncă 
din țară, prezent la demonstrația de 
la 23 August din acest an, a fost co
lectivul fltaiu-Jl de bumbac din Vas
lui, întreprindere intrată in funcțiune 
doar cu 2 zile înainte dc marea zăr- 
bfltoare, dar cu 40 de zile mai de
vreme dedi termenul planifica:., Vlr- 
sta medie a noului colectiv : 19 ani.

Coloana miilor de siderurglștl gă- 
îățeni s-a împlinii în acest an cu un 
nou colectiv — cal de la furnalul nr. 
3 de 1700 m.c„ Intrat In funcțiune 
fa ajunul Conferinței Naționale a 
partidului Noul obiectiv va duce la 
creșterea producției de fonta cu 20 
la sută față de anul 1971.

într-o altă „cetate de Jtcwrt a țâri', 
la Hunedoara, noaptea de 22 spre 23 
August i-a surprins pe constructori 
șt pe furnaliștl Intr-o febrilă activi
tate. Cind demonstrația oamenilor 
muncii din Deva era in toi, fa 'birela 
11,45, Eroul Muncii Socialista Njcolac 
ălărculescu, împreună cu eroul șan- 
llerulor hunedorene, Teodor Mal,an- 
cea, și cu vechiul furnalisl Gheorglic 
Costaehe. au aprins focul la un nou 
furnal : furnalul nr. 9.

Prin tradiție. In flecare an, demon
strația oamenilor muncii djn județul 
Dîmbovița a fort deschisă de con
structorii do utilaj petrolier din Tir- 
govlșle. Iată că acum, alături de a- 
cest prestigios colectiv; In primele 
rinduri ala. demonstranților și-au fă
cut apariția poi eșaloane de munci
tori, tehnicieni și ingineri de ta noile 
fabrici și uzine da strunguri, do sursa 
electrice, Romlux șt do apare la J e- 
lectric, care, toate la un loc, nu au 
ulei măcar un an de existență. In 
mod lngentos, din propria producția 
— becuri multicolora — demonstran
ții de ta „Romlux" raportează câ In

ferlc.lt
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
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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

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 23 
August, !n numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 
Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bul- 
jțaria, precum și al nostru personal, transmitem Comitetului Centeal al 
Pafftfdului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România șl dumneavoastră pcrsimal ede mai 
cordiale feilclHM. ' . .

Poporul ijulgas- se bucură do succesele construirii socialismului do
bândite in acești 28 de ani de {toporul frate român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, in strfjisă colaborare cu țările socialiste frățești. 
Constatăm cu profundă snlisfacjie că se întăresc șl se i&rgesc relațiile de 
prietenie și colaborare multilaterală între etde două’ partide șl țări ale 
noastre, bazate pe principiile macrxlsm-lcnlnlsmulu! șl ale internaționa
lismului proletar, care răspund Intcreselot' de bază ale popoarelor ambe
lor țări, slujesc cauzei păcii și socialismului, intereselor comunității so- 
c-tallste, unitațil și coeziunii mișcării comuniste șl muncitorești Interna
ționale.

în ziua luminoasei sărbători vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, 
Partidului Comunist ftomân șl întregului popor român noi și mari succese 

/l in opera de construire a socialismului în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV.
Președintele Consiliului 

da Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

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

BUCUREȘTI

Cu plăcuta ocazie a aniversării zilei naționale a țării dumneavoastră, 
sînt incinta?; să vft adresez, în numele poporului Republicii Arabe Egipt și 

. al meu personal, cele mal sincere felicitări,’împreună cu cele mal bune 
urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate șl progres grandios 
pentru jxjporul român.

Cu cele mal sincere salutări,
ANWAR AL-SADAT

' s ■ - . ■ '■ ■

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

Cu prilejul, .sărbătoririi cele! de-a XXVTII-a aniversări a eliberării 
României, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, in 
numele poporului și guvernului nigerian șl al meu personal, felicitările 
mele vil și sincere, precum șl urări de fericire și prosperitate poporului 
român prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea fermă că relațiile de colaborare 
• dintre cele două țări vor contribui la consolidarea prieteniei între po
poarele noastre, la Întărirea cauzei păcii, libertății șl progresului in lume.

Cu Înaltă considerație,

nr.-'.’-rY.Tj

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Conttliului dtț Miniștri 

al Republicii Algeriene 
ț.i Democratice șl Populare f. i,., 
r,ț.-.,s î. , ■

-------- ------------------- IUI-’,

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

BUCUREȘTI

. Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am 
onoarea să adresez Excelenței Voastre, atit în numele meu, cit șl,al gu
vernului și poporului tunisian, ede mai calde urări de fericire personală 
șl de prosperitate poporului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Președintelui Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI

Cu ocazia zM naționale a României, am plăcerea să transmit Ex
celenței Voastre, in numele meu ș! din partea poporului șl guvernului 
Irakian, sincerele noastre felicitări ș! urări pentru fericirea dv. personală 
și penteu bunăstarea poporului român.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, vii rog sA 
primiți, Excelenta, cele mai sincere urări de fericire personală șl de pros
peritate pentru poporul român.

EMILIO GARRASTAZU MEDICI

ft

Președintele Republicii Federative
i ’'' a Braziliei

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

BUCUREȘTI

in numele guvernului și al poporului Pakistanului, precum și ai meu 
personal, am murea plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu fericitul 
prilej al zilei naționale a Republicii Socialiste România, salutările mele 
calde șl cele mai bune urări pentru sănătatea dv. și pentru progresul 
șl prosperitatea poporului prieten român.

Doresc ca relațiile prietenești și cordiale, care în mod feridt există 
intre țările noastre, să se întărească pe mal departe.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Președintele Pakistanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Slat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cea de-a XXVIII-a aniversare a eliberării patriei dv. — care 
a consacrat victoria poporului român asupra hoardelor fasciste — îmi 
dă prilejul de a vă transmite vii felicitări In numele poporului gutaeez, 
al guvernului ți al meu personal.

Vă rog să primiți cele mal bune urări de sănătate șl bunăstare perso
nală, precum și de prosperitate poporului român prieten.

, Cu deosebita considerație, .

AHMED SEKOU TOURE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Conciliului da iMiniștri al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a eliberării, ne este plă
cut ca, In numele poporului cubanez, al Partidului Comunist și al Gu
vernului Revoluționar al Cubei, Să vă transmitem dumneavoastră șl, prin 
dumneavoastră, poporului romăn, partidului comunist șl guvernului Re
publicii Socialiste România călduroasele noastre felicitări..

Dorim să folosim acest prilej pentru a vă ura noi succese în edifi
carea socialismului ș! a ne exprima satlsfacțta pentru dezvoltarea legă
turilor de prietenie șl colaborare între popoarele, partidele și guvernele 
noastre și să adresăm cele mal hune urări pentru fericirea șl progresul 
poporului frate român, precum șl pentru fericirea dumneavoastră per
sonală.

Relnnoim expresta celei mal înalte șl afectuoase considerații,

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secȚetar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba

.Prim-îninisiru
al Guvernului Revoluționar

al Republicii Cuba

DR. OSVALDO DORTICOS 
TORRADO

Președinte a! Republicii Cuba

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

în numele guvernului și poporului tanzanian, precum șl al meu per
sonal, am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului Republicii Socialiste România felicitările noastră cordiale, 
cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a zilei naționale a eliberării 
României. Mă folosesc de această ocazie pentru a transmite Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de progres 
continuu și de prosperitate poporului român.

Fie ca înțelegerea șl prietenia dintre țările noastre să se dezvolte șl 
in viitor.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

in viitor.

ti

?

k

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stai al Republicii Socialiste România

- ' BUCUREȘTI
Domnule președinte, -

în momentul In care poporul român și dumneavoastră personal săr
bătoriți a XXVIII-a aniversare a zltel naționale a țârii, dumneavoastră, 
mă simt deosebit de onorai- să adresez Excelenței Voastre și Întregului 
popor romăn urările mele sr.ccre și cordiale de prosperitate și viață 
lungi

Republica Zair, partidul său, guvernul și eu însumi participăm în 
. mod deosebit la bucuria dumneavoastră care este in același tâmp șl a 

nofistfă. Fiți sigur, Domnule Președinte, că bucuria noasfră în aceasta zl 
este ecoul încrederii ți stimei pe care nu încetăm să le purtăm Excelenței 
Voastre șl întregului popor român domic de pace. Avem convingerea: că 
aceasta va avea o contribuție eficace ta dezvoltarea raporturilor de prie
tenie șl colaborare care extată aii: de fericit intre România și Zair, pen
tru progresul și bunăstarea popoarelor noastre.

Cu cea mai Înaltă considerație, 9

(•Svtțnțj ‘Kti tr, -.f 
tibn<fo.:ni’—

:s?' ■ți.fițj?* 
, iginl '■

‘J

General de corp do armată
MOBUTU SESE SEKO

■

Președintele Republicii Zair
. f;J im-Iț tn!

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este plă- 

nală, de progres șl prosperi țațe poporului român.
. ■ ; ■ 1 (

cut să transmit Excelentei Voastre cele mai calde urări de fericire perșo-

ABDUL RAHMAN AL IRIANI
Președintele Consiliului Poporului 

al Republicii Arabe Yemen
<

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România

. . BUCUREȘTI
Cu ocazia zUd eliberării Republicii Socialiste România, în numele 

mai cordiale felicitări șl cele mai călduroase urări de fericire personală, 
-<* — XV— A S —___-1 — _ _ B 4 - « - - - - - « 0 - ACI

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

poporului Ciprului, al guvernului și al meu personal, vă adresez cele
i -_™..............- ............................... '

de progres și prosperitate poporului României.

’ I
■ î

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, vă rog să primiți, Excelență, cele mal calde felicitări din partea mea 
și n poporului khmer, precum și urările arzătoare pe care lc adresăm 
pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea marelui 
popor român șl măreția României. Ne ■exprimăm profunda noastră ad
mirație pentru succesele imense obținute în edificarea socialistă a 
României sub conducerea dumneavoastră șl ne folosim de acest fericit 
prilej pentru a mulțumi din toată inima Excelenței Voastre, guvernu
lui român, Partidului Comunist Romăn și întregului {topor român pen
tru sprijinul puternic șl eficace pe care nu ați încetat nici un moment să 
ni-1 acorda i In lupta noastră istorică pentru eliberarea totală a patrie! 
noastre.

mal înaltă considerație și afecțiune,

NORODOM SIHANOUK
Șeful statului ți președintele 

Frontului Unit Național 
al Cambodglel

Cu cea

/ Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Domnule președinte șl stimate mare prieten,

Cu ocazia aniversării eliberări! frumoasei și marii dumneavoastră 
țări, Îmi este deosebii de plăcut să adresez Excelefițel Voaste, Consiliului 
de Stas șj poporului prieten al României cele mâl călduroase felicitări, pe 
care vă rog să le primiți in numele meu personal, al guvernului, poporului 
centraMcan și al partidului său național.'

Fie da această aniversare să marcheze cu o pecete deosebită legătu
rile puternice de prietenie sinceră și de cooperare care există între țările 
noastre. .......

Poporul centrafrțcnn Iși va aminti .totdeauna cu recunoștință de stră
lucita dumneavoastră vizită în Republica Centrafricanâ.țrx »«rtLs i «-.-oi «■!
mal sincere urări de sănătate, prosperitate șl fericire pe călea progresu
lui continuu al mult îndrăgitei și frumoasei dumneavoastră țări.

Cu înaltă șl prietenească considerație,

7

loștjnță de sîrfi-

Vă rogi să primiți, domnule președinte șl stimate mare prieten, cele

General do armată
JEAN BEDEL

Președintele pe viafâ, al Republicii 
Cantrafricane

BOKASSA

entuziast
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI‘.'?U rî; •

Stimați tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a eliberării României, pri
miți salutul nostru tovărășesc și sincere urări po caro vi le transmitem 
dv. șl, prln.dv., întregului popor român.

Folosim această mare sărbătoare a Republicii Socialiste România 
pentru a ne exprima- bucuria noastră pentru succesele doblndlte de Re
publica Socialistă România In construcția socialistă și în dezvoltarea re
lațiilor frățești între țările șl partidele noastre,’ bazate pe principiile 
majrxlsm-lentnlsmulul și ale internaționalismului socialist.

Noi sîntem convinși că dezvoltarea pe mai departe a acestor relații 
va fi atit in folosul ambelor popoare; ale țărilor noastre socialiste, legate 
prin tratatul de prietenie, colaborare și ajutor reciproc, prin alianța ba
zată pe. tratatul de la Varșovia șl C.A.E.R,, ci; și Întăririi unității țărilor 
socialiste, cauzei comune a socialismului, păc!l și securității în întreaga 
lume.

In numele Comitetului Contrai, al Partidului Comunist din- Ceho
slovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru per
sonal urăm. întregului popor român și dv, personal noi și mari succese 
In dezvoltarea socialistă a Republicii Socialiste România.

GUSTAV HUSAK LUDVIK SVOBODA
Secretar general Președintele Republicii Socialista

al Comitetului Central dl Partidului Cehoslovace
Comunist din Cehoslovacia

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului Republicii

Socialiste Cehoslovace

I

ii

Socialiste Cehoslovace
_

Excelenței Sale NICOLAE CEA UȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă rog 

să primiți, Excelența, cete mai călduroase felicitări, cărora le alătur ură
rile mele sincere de fericire personală și de prosperitate pentru poporul 
român.

- ’ î «i

s - ____ .

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

r

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
prnfn/UnrolrlISirJn! I.

...

Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, am marea 

plăcere de a' transmite Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și 
eele pjai calde urări de prosperitate țârii dumneavoastră și de fericire 
poporului României,

ELISABETA

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

, . BUCUREȘTI
..Cuocazja zilei naționale a.Republicii SociaUsta^Romanta'adresez Ex- 
hțel Voastre sincere felicitări și cele mei b\me;UrăW. pentru prospei-f-’

GUSTAV ADOLF
Regele Suediei

rr-

.rUiij :
Ml i” >■
30 .....celențcl 

lalea poporului român.

țtonale a României.
ii' ■

Impresii ale unor 
oaspeți străini 

prezenfi în tribune
.• ■ '

în tribune ;s-au aflat și de 
dais aceasta, ca in flecare an, 
numeroși invitați de pcițe ho
tare ■— reprezentanți ai unor 
partide comuniste și muncifo- 
rești, al altor organizații pro- 
greiiste, delegații, oaspeți care 
Ijl petrec concediul de odihnă 
in {ora noastră, Prezența, aces
tora la marea sărbătoare a po
porului român a relevat }i «ub 
această formă internaționalis
mul eonsecvmt al partidului 
nostru, amplele legături inter
naționale ale României socia
liste. In discuțiile purtaie cu 

‘redactori ai ziarului ^ctnlela^, 
oaspeții au ținut să-ți exprime 
aprecierea pentru realizările ob
ținute de poporul român, sub 
conducerea partidului, in opera 
de edificare a socialismului, au 
remarcat entuziasmul care a ca
racterizai demonstrația, cu âtnrf 
cu cinic de înallă apreciere pen
tru politica externă, a Româ
niei socialiste, pusă in . slujba 
socialismului, picii și colabo
rării intre popoare.

Redăm mal jos citava din 
_ aceri e declarații ■' ■

f ‘S y
V. K. USPENSKI, mlnkirol in

dustriei locale al R.S.F5.R., șe
ful delegației Asociației do 
prietenie soviolo-romcirie :

„Ne bucurăm foarte mult eă 
avem prilejul să partlctaăm la 
marea sărbătoare națională a 
poporului român, să Uîistăm la 
aceasta impresionantă manifes
tație a oamenilor muncii din 
Capitala țării dumneavoastră. 
Poporul sovietic se bucură din j 
inimă de realizările României 
socialtsie.- obținute în anii de 
după eliberare, In dezvoltarea 
industriei, în agricultură, silin
ță ți tehnică. Ele sini o dova
dă elocventă n hărniciei șl ca
pacității creatoare a poporului 
romfin, constructor al noli so- I 
dotați,

Slntem siguri ■ 
manifestație ne .întărește 
muncii romănl, sub conducerea

iar această 
v'ingerea noastră — cd oamenii 
muncii români, sub conducerea 
partidului comunist, vor multi
plica- aceste succese; transput 
nind în viață programul stabi
lit de Congresul al X-lea al 
P.C.R. șl de recenta Conferință

Jtlusel 'tnuâpîteiț-eî’i .întregului 
'dumneayoostr&'tWpor un salut) 
frățesc din ptiriea oamenilor 
muncii sovietici, urarea de noi 
șl mari victorii Ia vasta operă 
de construcție șoclalisiă*.

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

Exprimăm Excelenței. Voastre sincere felicitări cu ocazia zilei na-
HnmiJra a RrwnAnifd

OLAV
Regele Norvegiei

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

BUCUREȘTI
îmi este foarte plăcut să adrese® Excelenței Voastre,. cu ocazia 

sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, calde felicitări și urările 
mele’cordiale de fericire .personală șl de prosperitate pentru poporul 
român.

BAUDOUIN
. ■

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbători! naționale, vă transmit cele mal bune urări pen

tru fericirea și prosperitatea poporului român.

<■ IULIANA

'5

•/

GUIDO CAPPELLONI, room- 
bru al Comitetului Central, res
ponsabil do secția la C.G al 
P.C. Italian :

„Grandioasa manifestație 
populară la care am avut fe
ricirea să asist exprimă în chip 
elocvent unitatea puternică a 
întregului puitor In jurul paril- 
duhiL întrucli am fost de mal 
multe ori în România, nm a- 
vut posibilitatea să remarc 
marele progres o! țării dum
neavoastră,.-ridicarea continuă 
a nivelului material și spiri
tual al poporului.romăn. Toate 
acestea au foit posibile ■— In
tr-un timp așa de scurt — toc
mai într-un asemenea țipi de 
societate. Partidul Comunist ! 
Italian privește cu stimă șl sim
patie activitatea Importantă șl î 
pozitivă desfășurată de _ Parii- | 

‘dul Comunist Romăn pe plan1 
Intern. Noi cunoaștem șl apre
ciem totodată politica externă 
promovată de partidul și statul ■ 
român, de Întărire a unității cu 
toate țările socialiste, cu parti
dele*/comuniste șl muncitorești, 
cu toate forțele democratice și 
Breslste, pentru afirmarea 

urilor. de libertate, inde
pendență șl pace ele tuturor 
popoarelor. . ,

Intre partidele noastre, se 
dezvoltă bune relații de priete
nia șl solidaritate intemafionn- 

, listă și considesfim ca foarte 
necesar sfi adlncim șl mal mult 
aceste legături, cu convingerea f 
câ aceasta constituie o contri
buție la dezvoltarea prieteniei 
șl colaborării dintre popoarele 
noastre, Ia cauza păcii, și des
tinderii ta lume13;

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia-aniversării zilei naționale a Român’d îmi este deosebii de 

plăcut să exprim Excelențe! Voastre, în numele meu ș! al poporului ior
danian, cele mal călduroase felicitări Împreună cu cele mai buna urări 
de bunăstare șl fericire personală, de continuă prosperitate șl progres na
țiunii dumneavoastră.

HUSSEIN

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, primiți 

vă rog, domnule președinte, felicitările mele cordiale și cele mai bune 
urări de eănăta.țe personală, de fericire și prosperitate pentru poporul 
român,

MARGARETA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
al Republicii Socialiste Românie

BUCUREȘTI
cele mal calde urări de fericire pen- 
șl prosperitate poporului român.

Președintele Consiliului de Stat

•> > ■
Cu ocazia zilei naționale adresez 

teu Excelența Voastră, de bunăstare

JEAN
Marele Duce de Louxsmboura

MICHEL P. HAMELET, publi
cist francez :

■ : ■
,țArh fost de anal multe ori 

în Romănta șl cunosc foarte 
bine țara șl {toporul dumnea
voastră. Ceea ce. m-a impresio
nat în mod deosebit este 'acel ' 
sentiment fie profundă stimă și 
dragoste al poporului romăn 
față de conducă torul parti
dului șl sialuluL Șl ’ aceas
ta pentru că președintele 
Nlcoloe Ceaușescu este un sim
bol al voinței șl hotarîrll aces
tui popor. Cunosclndu-l bine pa 
președintele Nlcolac Ceaușescu, 
aș vrea să subliniez, de aseme
nea, că am fost impresionat* de 
preocuparea sa neaWitutfi de a 
adapta intr-o manieră magis
trală Ideologia politică la rea
litățile- României. Am cunoscut 
tapersoana să un mare patriot, 

■o > conștiință .curată,- patronr 
să de spiritul necesității do a 
face totul pentru a asigura un 
trai mai bun poporului său, de 
a face ca România să. uree noi 
trepte de progres țJ> civilizație. 
Această politică, urmărită con
secvent pa pion intern, Imblna- 
,lă armonios cu o pqUtJcfl exter
nă de prietenie șl colaborare 
cu' toate popoarele lumii,-ferm 
atașată cauze! păcii, a făcut 
ca prestigiul României sfi creas
că necontenit0.

I
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragi tos’aruși.
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hurâl Popular șl al Consiliului de Mi- 
nlștri al Republicii Populare Mongole, ăl întregului popor mongol șl al 
nostru personal vă transmitem dumneavoastră șl, prin dumneavoastră. 
Comitatului Central ai Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului 
frate român sincere felicitări și cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii 
naționale a poporului român, a XXVIll-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub Jugul fascist.

Poporul mongol se bucură sincer de marile succese pe care le dobtn- 
desc oamenii muncii din România sdctallslă In construcția economica și 
culturală a țării, In prietenia șl colaborarea cu țările puternicei comuni
tăți socialiste.

Ne exprimăm ferma convingere-că relațiile de prietenie șl colabo
rare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta șl lărgi neconte
nit pa baza princlpllloț- de neclintit ale marxlsm-lenlnlsmulul șl interna- 
ționalismulyi proletar, In interesul întăririi unității țărilor socialiste șl 
consolidării păcii șl securității Internaționale. , , ,

Cu prilejul Importantei zile, a XXVIII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist, vă dorim,din inimă, dumneavoastră si 
prin dumneavoastră poporului frate român, noi succese in construcția so
cialismului In Republica Socialistă România, In lupta pentru pace șl prie- ■ 
tenie Intre popoare.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului

Popular Rcrwluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

, al Republicii Populare Mongole

BUCUREȘTI
. . U, ț t.. j .1 t.:,

Cu prilejul sărbătorii naționale a țării dumneavoastră. în ■■numeie po
porului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Alba
nia. al Prezidiului Adunări! Populare, al Consiliului de Miniștri al Re
publici: Populare Albania șl al nostru personal, vă adresăm dumneavoas
tră șl, prin Intermediul dumneavoastră, poporului frate român salută
rile șl urările noastre cele mal calde.

Poporul albanez se bucură pentru succesele obținute de poporul ro
mân de-a lungul celor 28 de ani de putere populară și îi urează din toată 
Inima noi succese în dezvoltarea șl prosperitatea Republici! 'Socialiste 
România, in* întărirea capacității de apărare a patriei Împotriva politicii 
agresive a împe-iallsmulul.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare exis
tente Intre țările noastre se vor dezvolta și întări continuu, spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului.

ENVER HODJA
Prim-tecretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii 
din Albania-

MEHMET
Președintele Consiliului de Miniștri

,, , , al Republicii Populare Albania

.1

S. LUVSAN
Prlm-vicepreșcdinte al Prezidiului 

Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole.

>' C.-X “i I >i,

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

SHEHU

f

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului. de Stat al Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională n Republicii Socialiste România îmi oferă un 
prilej binevenit de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai cordiale. 4

Asociez la aceasta urările mele cele mal bune pentru prosperitatea 
personală a Excelenței. Voastre și . pentru un viitor fericit poporului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Im! este plăcut să ndrwez Excelenței Voastre, cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Socialiste România, viile mele felicitări împreună 
cu cele mal sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală șl a 
poporului român, precum și pentru dezvoltarea legăturilor de cooperare 
și prietenie caro unesc România șl Franța.

GEORGES POMPIDOU

mai cordiale.

personală a Excelenței Voastre șl pentru' un viitor fericit poporului 
român.

Dr. Honoris Causa FRANZ JONAS
Prejedintclc federal al Republicii Austria '

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Coniiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele guvernului șl poporului .Indoneziei, am plăcerea să trans
mit Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia zilei naționale a Româ
niei.

Fie ca relațiile cordiale dintre cele două țâr! ale noastee să continue 
să prospere In viitor.

Vă rog sft primiți. Excelență, cele mol bune urări de sănătate per- 
soMlă, de proști»*sVprosperitate'pentru poporul român.

-s,nri* ■ ■ ÎT. vteiubai .-ijiut. sbluî

. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

■
Cu ocazia memorabilei și Importantei zile naționale a țârii dumnea

voastră. 'doresc fiii exprim fericirea Zambiel de a vedea progresele con
ținute pe care le realizați. Republica Zambia are multe Idealuri comune 
cu țara dumneavoastră șl de aceea considera o sursă de Inspirație pentru 
Zambia mersul’cu succes înainte al României. Este speranța Zambiel că 
aceste succese, vor continua In anii viitori.

în numele partidului, al.guvernului și al poporului Republicii Zom
bie!, precum ți ai meu personal, doresc cu această, ocazie să exprim cele 
mal calde felicitări Excelenței Voastre, guvernului și poporului român.

Zambia Împărtășește cu dumneavoastră șl poporul român bucuria 
acestui eveniment

r,

r

s

k
Dr. K. D. KAUNDAo

Președintele Republicii Zambia

BUCUREȘTI 
Dragă tovarășe.
România sociaHstă șl prietenă sărbătorește cea de-a XXVIII-a aniver

sare a eliberării sale. Sărbătoarea libertății României este de aseme
nea o sărbătoare pentru poporul nostru.

Ca șl Partidul Comunist Român.- FRELJMO a luat ființă șl a 
crescut In focul luptei maselor oprimate pentru libertate națională și 
pentru distrugerea sistemului de exploatare a omului de către om, 
pentru construirea unul stat, bazat pe puterea maselor muncitoare și 
pe relații noi In cadrul societății, șl care stabilește definitiv sensul și 
natura legăturilor dintre noi.

Este evident că condițiile specifice, decurglnd fie din experiențe 
Istorice diferite, fie din etapa determinata de lupta prin care trece 
flecare din partidele noastre; conferă o personalitate proprie acțiunilor 
partidelor noastre, dar această diversitate constituie ta urma urmelor 
Încă o dovadă de autenticitate și actualitate a principiilor ș: ideolo
giei 'noastre. '

Relațiile dintre popoarele și organizațiile noastre se întăresc con
tinuu, nu numai pentru că ele se bazează pe o experiență comună de 

■ suferințe șl de luptă, pe Identitatea de principii și obiective, dar șl 
datorită faptului că relațiile noastre se bazează pe respect reciproc, 
egalitate și ajutor mutual, fără amestec In treburile interne ale fie
căruia.

In acest context, șl datorită faptului că simțim împreună natura 
comună a luptei forțelor progresiste mondiale Împotriva imperialismu
lui, pentru libertatea omului, avem aceeași preocupare, de a intari 
continuu unitatea forțelor progresiste mondiale, de a rezolva frățește 
și tn spirt tul-salvgardării și consolidării unltații contradicțiile care pot 
să apară in cursul luptei comunei

intîlnirtle recente dintre partidele noastre, de anul trecut de la 
București, de anul acesta din capitala prietenă a Tanzaniei, au consti
tuit momente excelente pentru Întărirea prieteniei noastre, prilejuri 
pentru a Ruteti învăța din bogata voastră experiență.

Dezvoltarea României In folosul maselor populare este strlns le
gată de rolul conducător al P.C.R. In societatea română.

Dezvoltarea vieții partidului, realizată la cel de-a] X-!ea Congres 
al P.C.R. și. recent, 1a Conferința Națională din Iulie a.c,. consoli
dează rolul conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale 
șl economice a României, constituie o chezășie sigură a progresului 
României spre folosul poporului și al tuturor forțelor progresiste mon
diale.

Succesele obținute,. al'.i In realizarea actualului plan rirtclnal de 
dezvoltare, cit șl pe plan internațional, întăresc-contribuția României 
ta cauza cmanripărll popoarelor șl a claselor oprimate.

Astfel se explică șl se Justifică bucuria poporului mozamblcan șl 
a FRELlMO-ulul cu. prilejul sărbătorii naționale a României.

în Mozambic, am sărbătorii do curlnd. la 25 Iunie, a X-a aniver
sare de la crearea FRELIMO — forța noastră motrice, arma noas
tră fundamentală — mbrnent Istoric al realizării unității poporului 
nostru. în curlnd, peste o lună, ta 25 septembrie, vom sărbători a 8-a 
aniversaro de ta începerea luptei noastre armate pentru eliberare na
țională, începutul recuceririi libertății și demnlt&fii noastre naționale, 
începutul procesului revoluție! noastre. .

Lupta noastră, deși modestă, constitute’ forma cea mal Importantă 
a contribuției noastre la cauza revoluționară care ne unește.

în teu cit ne dfim bine seama de valoarea solidarității noastre. 
FRELIMO și poporul ntozamblcan urează sincer poporului român, condus 
de către P.C.R., succese noi șl din ce In ce mai ntari în consdlldarea șl 
dezvoltarea României socialiste.

Trăiască cea de-a XXVIII-a aniversare a eliberării României !
Trâinscă prietenia șl solidaritatea dintre poporul mozambican st 

poporal român, dintre FRELIMO șl P.C.R. !
Trăiască unitatea tortelor progresiste mondiale I 
Lupta continuă I
Independența sau moartea 1 ,
Vom Învinge ! . . .......

Impresii ale unor 
oaspeți străini 

prezenți in tribune 
conducătorul

1 ,1 w

â.
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LI YEN-NIEN,
dologoțioi do ziariști! din R. P. 
Chineza :

„Slntem onorați șl simțim o 
profundă satisfacție pentru fap
tul că slntem martori la a- 
ceastil minunată demonstrație 
cu ocazia marii sărbători a po
porului prieten român- Noi știm 
că Romania a pbținut mari 
succese in construcția 
lă. Deși ne aflăm doar de cl- 
teva zile In România,, am putut 
vedea o serie de obiective e- 
conomlce, am opului i cunoaște 
direct cite ceva despre munca 
șl preocupările poporului dum
neavoastră. Ceea ce nc-a Im
presionat In mod deosebit este 
entuziasmul oamenilor muncii 
— atit de evident și in demon
strația de azi — hotărtrea lor 
de a da viață programului sta
bilit de Conferința Națională a 
partidului.

Ne bucură faptul eă relațiile 
dintre popoarele român șl chi
nez, relații de prietenie sinceră, 
Izvorlie din Inimă, se dezvolta 
continuu. Cunoaște o puternică 
dezvoltare colaborarea dintre 
țările noastre pe multiple pla
nuri. Am vizitat unele între
prinderi care colaborează strlns 
cu China șl am fost bucuros 
sâ constat sentimente de pro
fundă prietenie la adresa po
porului chinez. Vreau să ex
prim mulțumirile noastre pentru 
S" Ttatea cu care slntem 

pretutindeni de gazdele 
noastre, do poporul român".

PASCAL LUVUALU, membru 
al Comitetului Executiv al Miș
cării pentru Eliberarea An- 
golei :

„Am fost deosebit de Impre- 
sioiiat de parada militară, ca 
și de manifestația oamenilor 
muncii, organizate cu prilejul 
celei de-a XXVHI-a aniversări 
a eliberării României. Am putut 
astfel să cunosc mal bine entu
ziasmul poporului rornăp, liber 
șl Btapîn pe soarta sn.

Urmărind aceasta demonstra
ție, urmărind trecerea coloane
lor de militari, a gărzilor pa
triotice, glodurile mi se ln- 

Idreaptă spre poporul meu care 
Suplă cu arma in mină pentru 
cucerirea dreptului său sacru 
la independență. Aș vrea să 
subliniez că noi acordăm o mare 
importanță sprijinului șl soli
darității poporului român, ale 
României socialiste. Slntem, de 
asemenea, bucuroși că relațiile 
dintre .Partidul Comunist Ro
man șl Mișcarea pentru Elibe
rarea Angoltțl sini foarte ,slrin- 
se, fructuoase șl te dezvolta 
continuu*. • - J

Kodalls-

j

General SUHARTO 1 :î!
Președintele Republicii Indonezia

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia rilel naționale vă rog să primiți felicitările și urările mele 
cele mal bune pentru prosperitatea poporului român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Comitetului, Central aî: Partidului Comunist Român.
................,/?■;/ | f ■

BUCUREȘTI

Cu ocazia cele! de-a XXVIII-a aniversări a Republici! Socialiste 
Romlnla, Comitetul Central AKEL transmite sculări frățești și feRcltări 
cordiale Partidului Comunist Român șl poporului ronifln, urindu-vfi suc
cese șl mal nxarl In lupta dv. pentru socialism și pace mondială.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al AKEL

/,‘drtâLoiiht' i t -< ! 
- ■ ' .!■ '!'

■h

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

BUCUREȘTI

în numele meu șl al poporului Emiratelor Arabe Unite vă trimit.sin
cere felicitări cu ocazia aniversării eliberării.

Doresc Excelenței Voastre! sănătate, tar poporului dumneavoastră o 
prosperitate îmbelșugată. ' x

ZAID BIN SULTAN AL-NAHYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

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

BUCUREȘTI

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberară 

din Mozambic (FRELISIO)
■ <

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI

-■ Sî

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

........ BUCUREȘTI

‘ Cu ocazia, sărbătorii naționale a Republicii Socțallste România. îmi 
este deosebit de' plăcut să vă transmit,’ in numele Consiliului Executiv 
Federal șl al meu personal, calde felicitări șl cele mal bune urări de noi 
șl numeroase succese României prietene șl vecine, precum șl pentru fe
ricirea dumneavoastră personală.*

- jl’e-
DJEMAL BIEDICI

Președintele Consiliului Execuție Federal 
al Republicii Socialiste Federative lugoilavia

Excelenței Sale Domnului

Cu ocazia zilei naționale a Republici! Socialiste România prietene 
adresez Excelenței Voastre calde felicitări șl - cete mai buna urări, iar 
poporului român prieten progres deplin șl prosperitate.

SALEM ROBAYA ALI -
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

ION GHEORGHE MAURER
L t. I ' \ 'Președintele Conciliului de Miniștri al Republicii Sociallsle România

BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale, vă exprim, Excelență, cele 
mai sincere felicitări ș! vă adresez cele mai călduroase urări de sănătate 
șl fericire personală, Iar poporului român urări de prosperitate.

AMIR ABBAS HOVEIDA
Primul ministru al Iranului

NICOLAE CEAUȘESCUExcelenței Sale Domnului
Președintele Consiliului tic Stat al Republicii Socialiste România

; " r r s : ' : '
Excelenței Sale 

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

1 BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
\ Cu ocazia calei de-tt XXVIII-a aniversări a eliberării țârii dv., Comi
tetul Director a! MJ?.LA. adresează, in numele .mllitanțllor săi și al între
gului popor angolez, un salut foarte călduros poporului, partidului comu
nist șl guvernului Republicii Socialiste România.

Poporul angolez saluta realizările șl succesele obținute de poporul ro
mân In domeniile politic, economic, social, cultural, în toate domeniile 
vioțli din țara dv.

România, in trecut o țară agrară, a devenit o puternică țară indus- 
.trială, dotată cu o agricultură și cu o industrie moderne.

Nivelul de trai al muncitorilor,' țăranilor șl al întregului-popor român, 
se îmbunătățește continuu.

Poporul angolez luptător consideră aceste succese ca pe ale sale pro
prii, deoarece ele contribuie In mare măsură la întărirea mișcării de eli
berare națională a popoarelor asuprite, care luptă pentru libertatea șl ■ 
pentru Independența lor națională, In primul rind la Întărirea mișcării 
poporului angolez.

Lupta poporului angolez, condusă de avangarda sa revoluționară — 
M.P.L.A. — înregistrează succese Însemnate atit pe plan militar, cit și 
pe plan postite.

Pe plan militar, dușmanul a pierdut Inițiativa. E3 este In permanentă 
defensivă,-tar moralul său este foarte scăzut în-timp ce forțele noastre 
progresiste continuă să albă Inițiativa asupra dușmanului —' datorită 
schimbărilor cantitative șl calitative Intervenite in structurile noastre — 
.forțele dușmanului, se-află tata-un proces des descompunere din ce în ce 
mal profundă. Forțele noastre dau lovituri foarte grele trupelor de ocu
pație portugheze. Mal multe bazo ale dușmanului nu fost atacate, unele 
au fost evacuate, iar altele complet distruse.

Pe plan politic, poziția lupte! noastre șl prestJgluPavang&Kdl sale re
voluționare — M.P.L.A. — s-au întărit ații pe plan național, cit șl pe 
arena Internațională. Poporul angolez, In totalitatea sa, se află din ce în 
ce mod angajat ta lupta armată pentru eliberare națională. Toate po
poarele iubitoare do libertate, dreptate șl de pace, popoarele progresiste 
din întreaga lume, Inclusiv popoarele din țările capitaliste și oamenii 
de bună credință, sprijină fără rezervă lupta poporului angolez și ii 
acordă ajutorai lor moroi,, politic, diplomatic și material. în schimb, Izo
larea Portugaliei fasciste și colonialiste este cvasi totală, chiar șl ta Occi
dent. prtnire altațll Portugaliei din cadrul N.A.T.O.

■ Poporul angolez apreciază sprijinul și ajutorul continuu pe care po
porul, partidul comunist și guvernul român le aduc luptei sale de eli
berare națională.

Sintem convinși- că legăturile nbastee strînse ș! relațiile noastre de 
cooperare mutuală, care se bazează pe principiile independenței, respectu
lui reciproc, neamestecului șl coexistenței pașnice, vor cunoaște o nouă 
dezvoltare .și se vor întări șl mai muli. -■ > • . - '

Ținem să exprimăm, popbnilul, partidului șl guvernului, din Repu
blica Socialistă România, cele mai bune urări de fericire, prosperitate șl 
poMires canttauu.

-f-

HANS MAHLE, redodor-șof 
al ziarului „Die Wahrheil" — 
(Berlinul occidental).

„în timpul vizitei pe 
..fâcut-o pdniiRomânla
- .doosabit, l_ ___
- .supc^le11tarcalslratajk,-<ie po- 

porul român, sub conducerea 
partidului ;sâu, comunist, în o- 
Mra de construcție' socialistă, 
extraordinara manifestație de 
azi demonstrează În mod con
vingător unitatea indisolubilă 
dintre popor șl partid.

P.S.U.G. din Berlinul occi
dental vede la România un ali
at de nădejde in lupta antllm- 
perlullstă. Salutăm din toată 
Inima politica 'consecventă pen
tru destindere șl colaborare 
promovată de țara dumneavoas
tră, eforturile el, alături de ce
lelalte țări socialiste, pentru e- 
dlflcarea securității europene.
,Aș vrea să. folosesc acest pri

lej pentru b ura din Inimă po
porului romfln noi succese in 
construcția socialistă*.

KRISTIAN ALBERTSEN, pre
ședintele grupului soclal-dcmo- 
cral din parlamentul^ da
nez, președintele Asociației de 
prietenie Danemarca-Româ- 
nia :

„Am fost de multe ort In 
România, am urmărit evoluția 
el. Pot spune de aceea că o 
cunosc, cunosc oamenii ei. Am 
fiului constata, de la o vlzliă 
a alta, progresele impresio

nante p« care le-a realizat po
porul român. La o asemenea 
demonstrație particip Insă pen
tru prima dală.. Este fascinant 
optimismul oamenilor muncii, 
încrederea lor In viilor. Am 
văzut In aceasta o confirmare 
a voinței României de a merge 
înainte pe drumul pe care șl 
l-a ales..

Cu multă admirație este pri
vită in Danemarca', șl In gene
ral in lume, politica externă n 
României, politică de colaborare 
cu toate statele lumii, Indife
rent de ortndulre socială. Sînt 
larg cunoscute Inițiativele ță- 

. rll dumneavoastră în proble
mele securității europene, con
tribuția.el io dezvoltarea bu
nel vecinătăți șl a colaborării 
pe-continentul nostru. Toate a- 
ceateii m-au făcut să mă nu
măr printre Inițiatorii Asocia
ției os prietenie Danemorca- 
Romanla*.

care om 
am fost .j 

. do; «Impresionat do

BUCUREȘTI 

zilei eliberării Republici! Socialisie 
i poporului din NepaL adresăm Ex- 

ferici-e personală, de progres șl prosperitate pentru poporul român.

BIRENDRA

Cu ocazia ferk’i'fl a aniversării :
România, In numele guvernului șl al . .
eelenței Voastre felicitările noastre cordiale șl cele mal bune urări ds

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

ft F

; !
Guvernul șl poporul Republicii Sliri Itanka mi se alătură In a trans

mite Excelenței Voastre, guvernului șl poporului Republicii Socialiste 
România, felicitări călduroase și sincere urări cu fericitul prilej al zilei 
naționale a țârii dumneavoastră.

SIRIMAVO BANDARANAIKE
Primul ministru al Republicii Shri Lanka,

■' D

I

Șale 
ION GHEORGHE MAURER
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Slnt foarte fericită că sărbătorirea- celei de-a XXVITI-a aniversări a 
riiberărll României -îmi dă prilejul de a transmite cele mal sincere 
felicitări și cele maî prietenești urări de sănătate Excelenței Voastre șl de 
continua pace șl succes f>entru poporul dumneavoastră tml amintesc cu 
deosebita satesfccțle și recunoștință de vizita mea recentă In țara dv„ unde 
in-an bucurat de o primire atit de cordială și de o ospitalitate Mit de 
caldfi, avind prilejui să realizez cu Excelența Voastră schimburi de vederi 
șl Idei de interes reciproc.

Adresez cele mal bune salutări doamne! Maurer.

GOLDA MEIR
Prim-ministru al Israelului

/

Excelenței

Președintele

.Vă rugăm să'primiți, Excelență, cele mai bune urări șl felicitări cu 
ocazia zilei naționale a Românie!. , - - . . - ,

JENS OTTO KRAG
Prim-ministru al Danemarcei

în numele Comitetului Director al M.PX.A.
al Dumneavoastră sincer

Dr. AGOSTINHO NETO
Președintele M.P.L.A.

Secretarului general al Partidului Comunist Român
_ BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a eliberării României de 
sub jugul șt ghearele dictaturii fasciste, eliberare care a marcat preluarea 
puterii de către poporul român, sub conducerea gloriosului parlld 
comunist, Comitetul Central al SWAPO (Namibia), toți fnilltahțîl noștri 
felicită poporul român, parildW șl guvernul României, cu prilejul aceste! 
zile Istorice.

Vă dorini, tovarăși, no! victorii șl succese șl mai strălucite ta toaie 
domeniile.

Spiritul revoluționar șl tradițiile șioporului! român, sub conducerea 
partidului comunist. In lupta pentru libertatea poporului, pentru apăra
rea cuceririlor socialismului ți independenței naționale, continuă să 
Inspire poporul nostru ta lupta sa menită să atingă aceleași țeluri.

Trăiască România socialistă :

In numele Comitetului Central al SWAPO

PITER MUESHIHANGE

BQRJE SVENSSON, mombni 
al GC. al Partidului do dingci 
— comuniștii din Suedia *.

„Mft aflu pentru a doua 'oară 
In țara dumneavoastră'. Nu pot 
să nu constat Insă că din 1957, 
de clrtd am. fost pentru prima 
dată la București, șl gînfl acum 
s-au produs uriașe schimbări 
In' viața poporului român. A- 
cest lucru se poate vedea -peste 
tot locul, oriunde ol p-upu-s! as- 
tâz.l pe pfimlniul României .«>- 
clallfitB. Trebuie să vă spun că 
m-au Impresionat ta mod deo
sebit dezvoltarea impetuoasă a 
industriei grele, numeroasele 
construbțli de locuințe, ca șl 
viața to: mal îmbelșugată a 
oamenilor.

Noi, comuniștii din Suedia, 
prețuim mult politica promova
tă de Partidul Comunist Ra
măm de dezvoltare a legături
lor ‘cu toate partidele comu
niste șl cil toate for(e!e demo
cratice din Iunie. Noi credem 
că prin această politică, consec
ventă șl prlnclpla'ă, partidul 
dumneavoastră Iți aduce o con
tribuție Importantă la Întărirea 
unității mișcării comuniste șl 
muncitorești, a întregului front. 
HntlImperlalLvi-.
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Excelenței Sale
Domnului JUAN MARIA BORDABERRY

Președintele Republicii Orientale a Uruguay ului

MONTEVIDEO
(i '■

Cu ocazia zilei naționale a Republici! Orientale a Uruguayulul, adre
sez Excelenței Voastre șl poporului Uruguayan, In numele Consiliului'de 
Stat; al poporului român șl ăl meu personal, sincere felicitări și cele mal 
bune urări.

Plecarea delegației Partidului 
de stîuga-comuuiștii din Suedia

a părăsit Capitala delegația 
Partidului dc stlnga-comunLștU din 
Suedia, care, la invitația C.C. ai 
P.C.B., a făcut o vizită In tara noas
tră.

Delegația a fost formală din tova
rășii : BSrjo Svensson, membru al 
Comitetului Central ai partidului, 
Evert Fredriksson șl Ada Jonsson, 
membri "al comitetelor de partld’din

districtele Norrbotten șl vastemor- 
r tarul.

La plecare, p-e aeroportul Otopcni, 
delegația a fost salutată de tovarășii : 
Comei Onescu. membru al C.C. al 
P.C.R., Iosif Szasz. membru supleant 
al C.C. al P.C.R., Ion Dicu, adjunct 
de șot de secție la C.C. al P.C.R., 
șl Stollan Grlndeanu, secretar al Co
mitetului municipal de partid Bucu- 
reslL

HșcBa Brtei F. L I, coin 
6 touaijol Eiil Boilnaras, in Mda

Joi a plecat la Helsinki delegația 
Partidului Comunist Român, condusă 
da tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comllciulul Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., care, 
la 'Invitația Partidului Social Demo
crat din Finlanda, va face o virijă 
in această (ară.

Din deleghțl® fac parte tovarășii 
Cornel Burtică, ’ membru. supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constanța Crăciun, 
membru al C.C. al P.CJL. Nicotae 
Mlhal, .membru al C.C. ai P.C.TL, 
p-!m-secretar el Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R.

La plecare, delegația a fost salutată 
da tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al,j - »- \ 0 -.L/. II-;. Ș. » . ' r

i
j

Cronica
Miercuri, 23 august; a pflrilsit defi

nitiv Capitala Marcos Antonio De 
Salvo Coimbra, trimis extraordinar 
șl ministru plenipotențiar al Repu
blicii Federative a Braziliei tn Repu
blica Socialista România.

Ministrul afacerilor externe al Re- • 
publici! Socialiste România, Corneliu 
Mân eseu, a transmis o telegramă dc 
felicitare ministrului rotațiilor exter
ne al Republicii Orientale a Urugu- 
avulul, Josd A. Mora .Otero, cu oca
zia zilei naționale a acestei țări.

(Agerpres)

P.C.R., Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. ui P.C.R., Ghlzeta Vasa șl Ioslf 
Szasz, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

*
Tn aceeași' zi, delegația a sosit la 

Helsinki. Ea n fost intlmplmlă, ta ae
roport, de Velkko Helle șl Margit 
Eskrnan, vicepreședinți al Partidului 
social-democrat, Pânvo Llpponen, se
cretar cu probleme internaționale, șl 
dc alțl activlșU al P.S.D.

Au fost prezenți Mircea Bâlănescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Helsinki, șl membri ai . 
ambasadei.

în eceeași scară, Kalevl Sorea, se
cretarul general al P.S.D.', n oferit un 
dineu in cinstea delegnțiel P.C.R.

Helsinki. Ea a fost......
roport, de Velkko Hei 
Esktnan, vicepreședinți

Dc-

Și țovarâsul En Bn
Tovarășul Manea Mănescu,- mem

bre ai Comitetului Exeeutlv, al Pre
zidiului Permanent; secretar al 
C.C. al P.C.R.,, Sra ‘ InUlnlt miercuri 
cu tovarășul Klro Gllgorov, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului :■' J .’li• * 4 ii f rV-Vă* • i T- •

• VA FACE 0 VIZITĂ
La Invitația ministrului afacerilor 

externe al Regatului Maroc, Ahmed 
Taibi Bcnhlma, ministrul afacerilor 
externa al Republicii Socialiste Ro-

s
I

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
cure, la invitația C.C. al P.C.R., Ișl 
petrece concediul de odihnă In țara 
noastră. |

Inlllnlrea a-a desfășurat Intr-d at
mosferă cordială, tovărășească.

OFICIALA
mânia, Corneliu Mănescu, va 
vizită oficială in Maroc, intre 
gust—1 septembrie 1972.
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înaltei D a u sr
„Raportăm cu bucuria datoriei 

Împlinite că, alături de Întregul po
por, valorlflclnd la nivel superior 
resursele de care dispun, unitățile 
noastre Industriale au îndeplinit 
planul pe U luni ta dala de 22 au
gust, urmlnd ca pirta ta sfirșilul 
acestei luni sa se obțină o produc- 
ție-marfă suplimentară de peste 
243 milioane lei — sc spune In te
legrama Jilraulul Comitetului Ju
dețean Sibiu al l’.CJL .

Grija permanentă a partidului 
pentru nevoile celor ce muncesc, 
pentru viitorul luminos al țării se 
rogflscțte amplu caracterizată in 
creșterea treptată a. nivelului de 
viață și do civilizație a tuturor lo
calităților noastre, in dezvoltarea 

[ipe care o ieunoscehn de nn lnv.'i- 
.țămlntul- șl-.-Instrucția. publică,.ro- « 
Ecrotlrea &ăjaMățir>îpopulaflel;v cele- 
talie domenii de acilvltale sbclalfi.

în ziua aniversării acestui măreț 
eveniment istoric ne facem ecoul 
voinței plenare a comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc po aceste 
plaiuri, ferm convinși că stă in 
puterea lor acest lucru, de a face 
din înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului o chestiune de 
onoare șl demnitate socialistă0, ee 
erată in încheierea telegramei.

în telegrama biroului Comitetu
lui Județean Tulcea al P.C.R. șl a 
comitetului executiv al consiliu
lui popular Jadețenn bo spune, In
tre altele : „MobUizațl de puter
nica efervescență creatoare, gene
rată dc Conferința Națională a 
partidului, oamenii muncii din ju
dețul nostru InUmpină mărețul 
eveniment cu succese do seamă in 
toate domeniile de activitate.

Animați de sentimentul înaltei 
răspunderi ce le revine, comuniștii, 
toți oamenii muncii tulceni incr'e- 

)■ dințează conducerea partidului șl 
/L guvernului, po dumneavoastră, to

varășe Nlcotao Ceaușcscu, că vor 
milita neobosit pentru n da vtață 
mărețelor sarcini trasate de Con
gresul al X-lea șl Conferința Na- 

. țlonală a partidului, pentru a În
făptui înainte de termen prevede
rile actualului clKcinal”.

i “ ■

aniversării unul sfert de... veac do 
ta proclamarea Republicii — sepa
rată in telegrama biroului Comi
tetului Județean Buzău ol P.CJL — 
colectivele do muncă din Între
prinderile Industriale vor reali
za pirta la ăfirșitul acestei luni o 
producție suplimentară In valoare 
de 97 milioane lei.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din ju
dețul nostru vor depune Intreoga 
lor putere de muncă șl energie 

.creatoare pentru a da viață inflăcâ- 
ratelor chemări pe cure ni le.-nțl

taro asumate pe cele 8 luni ale 
acestui an.

Succese deosebite nu fost obți
nute și de oamenii muncii din agri
cultură, care au Îndeplinit șl depășit 
prevederile ‘do plan și angajamen
tele asumate.

în Încheierea telegramei, Intre 
altele. , se spiino': tnsufletîți dealtele, , se spune’: însuflețiți de 
I>erspeclivele luminoase ale viito
rului comunist al palșlel, asigu
răm Comitetul Central at P.C.R., 
pe dumneavoastră personal, tp-' 
varășe Nieotad Ccaușescu, că și 
in viitor comuniștii, toți oamenii

7elegrams-e«lres(ite-CC Ișl P.C.R.,
■■■■■' . I .

iwmșshs liSmlae Setsușestu

de 23 August șl a celei de-a.XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
oamenii muncii din județul Cluj 
vor realiza, pină ta sfințitul lunii 
august, o producție Industrială și 
prestări de servicii peste plan’ de 
223 milioane lei.

Vă asigurăm șl eu această oca
zie, stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, de Întregul nostru de
votament șl angajare plenară față 
de înaltele idealuri pentru care 
militați neobosit, consacrindu-ne, 
sub conducerea dumneavoastră, în
treaga putere ' șl muncă creatoare 
victoriei comunismului in România 
șl păcii in lume“.

„Animați de pcrepe-ctivele luml- 
noase .tda ,dezvoltării 'UrifrMalOrĂ.

Comuniștii, poporal Republicii 
>nocnta Germane prietene aniver
sează astăzi împlinirea a flă de ani 
do la nașterea tovarășului Erlch 
Honecker, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania.

Vechi șl încercat revoluționar, 
eminent conducător comunist, tova
rășul Honecker și-a. dedicat Întrea
ga viață slujirii intereselor poporu
lui muncitor, al cărui fiii devotat 
este; cauzal partidului său comunist, 
aspirațiilor înaintate ale omonlrll.

Născut la 25 august 1912, la’Neuen
kirchen (Saar) fn familia unul mi
ner. membru al P.C. dlri Germania, a 
fost primit, incă de la vîrsia do .10 
ani, in grupele comuniste de copil. 
Erich Honecker șl-a făcut ucenicia 
în mexeria de dulgher șl a intrat 
apoi in sindicatul muncitorilor din 
această ramură.

Anul 1926, cînd a devenit membru 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
Germania (K.J.V.D.) a marcat 
Începutul activității sale mili
tante, susținute, duso in cadrul 
luptei tuturor forțelor Înaintate, 
progresiste din această țară, 
pentru pace, democrație șl so
cialism. în 1929, Erlch Honecker 
a fost primit in Partidul Comu
nist din Germania, Iar In 1934 
a fost ales membru al Comite
tului Central ol K.J.V.D.

Așa cum e cunoscut, In pe
rioada următoare primului 
război mondial, P.C. din Ger
mania, avlnd de înfruntat oferi-: 
siva Înverșunată a forțelor reac-! 
țlunli, care a culminat cu asa
sinarea mișeleaSCă a liderilor 
partidului — Karl Liebknecht; 
Rosa Luxemburg — și a nu
meros! alțl tnlllianțl comuniști, 
s-a situat, in continuare. In a- 
vangarda luptei pentru intere-- 
sole clasei muncitoare, ele po
porului german. în anii dictatu
rii hlileriste, P.C. din Germaniu 
a luptai cu eroism împotrivă 
fascismului, pentru libertatea 
poporului și salvgardarea fiin
ței naționale, pentru pace. To
varășul Erlch HonecJter a fost 
prezent, In primele rlndurl, In 

. numeroase momente importante 
ale acestei lupte : organizarea 
activității Ilegale a K.J.V.D. in 
regiunea Ruhr. In Baden, Hes
sen, WOrtemberg șl Palatinat, 
participarea activă 1a acțiunile 
eomune sie tinerilor comuniști 
sl soclaf-dcmocrați, participarea
in 1933 1a Conferința înlemațională 
de la Paris a tineretului antifascist 
etc. In decembrie 1933 a fost arestat, 
lor in 1937 un tribunal fascist l-a 
condamnat ta 10 nni Închisoare pen
tru activitatea sa ilegală ; plnâ in 
1943 a fost întemnițat la închisoarea 
B randenbu rg-G Orden.

în întreaga aceasta perioadă 
s-nu, manifestat cu tărie legătu
rile- ' do solidaritate lnternațtonaîia- 
iă dintre mișcările muncitorețll și

â-

munist din Germanln șl' Partidul ta stimularea și întărirea acestor ra- 
Social-Democrat.'pornind 
misa că făurirea, lie teritoriul ră
săritean a unul stat german nou. de
mocratic șl antifascist, care să evo
lueze spre socialbjm. reclamă rea- ■ 
Uzarea unității Ideologico și 'or
ganizatorice a proletariatului, au 
Întreprins Importante măsuri menite 
să asigure unificarea celor două 
partide muncitorești. Aceste măreri 
și-au'găsit Încununarea la Congresul 
de constituire a P.S.U.G„ ținui la 
21—2â aprUle 1943 — eveniment de 
răsertîce in viața mișcării muncito
rești germane.

In această

Social-Democrat, pornind de la pre- porturi prietenești o aduc dezvolta-
- - ■ ..... rM jcgamruor de colaborare și so

lidaritate tovărășească', dintre Parti
dul Comunist Român șl Partidul So
cialist Unit din Germania, contac
tele și' intilnirite la nivel Înalt, 
schimburile de exiieriență iniro re
prezentanții celor două partide. în 
această ordine do ideț, vizita făcută 
în România — in luna mal 1972 —de 
câlre delegația de .partid și guver
namentală a R.D. Germane, condusă 
de tovarășii Erich Honecker șl ,Willl 
Stoph, discuțiile purtate cu delega
ția de partid șl guvernamentală ro
mână, condusă do tovarășul Nlcotao_ ______perioadă. Erich Ho

necker, care a devenii din 1040 mem
bru al C.C. al P.C.G., u participat 
intens ta acțiunile in vederea unifi
cării celor două partide. De 1a Con
gresul de unificare face parte nein- ■ 
irerupt din conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania.

La 3 mai 1971, Comitetul Central al 
P.S.U.G. l-a ales in funcția de înaltă 
răspundere- do prlm-secrntar al Co-

Ceaușescu, ou înscris o nouă filă de 
scamă in cronica, legăturilor reci
proce. ’ . ; - ■- -i

Așa ram e cuno&cut, cu prilejul 
virile! a avut loc semnarea primu
lui Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre' România 
șl R.D.G. — act politic deosebit de 
important, core a deschis noi per-, 
spectîve pentru adincirea prieteniei; 

și amplificarea colaborării red-, 
prore, spre binele ambelor po
poare, in Interesul cauzei unită
ții țârilor socialiste, al păcii 
in lume. Dînd o înălță apre
ciere convorbirilor "purtate la 
București, tovarășul Nicotae 
Ceaușcscu, in cuvlntaren rostită 
1a mitingul prieteniei din Sala 
Palatului, spunea : „Intllnlrlle șl 
discuțiile pe eare le-am ovul In 
aceste zile ne-ou permis o mai 
bună cunoaștere reciproci și. 
totodată,- reliefarea unor noi 
posibilități de conlucrare -pe 
multiple pltinuri între țările șl 
partidele noastre. Tratatul de 
prietenie, colaborare șl asisten
ta mutuală semnat astăzi este 
un document de mare Însemnă
tate pentru dezvoltarea acestei , 
prietenii șl colaborări0. La rin- 
dul său. tovarășul Erich Hone
cker sublinia : „Pe baza trata
tului semnat acum putțm păși 
in dezvoltarea pe mal departe 
a relațiilor prietenești dintre ță
rile noastre socialiste, de Ia 
premisele favorabile șl soliile 
existente plnă in prezenL In a- 
cclași timp, se deschid noi po
sibilități pentru colaborarea- 
noastră multilaterală".

Manlfestîndu-șl neabătut «o- 
■ lidaritatea eu tonte țările so
cialiste, atașamentul de nedez-- 
mințit față de interesele păcii, 
securității șl cooperării interna-- 
țlonale, Partidul Comunist Ro| 
mân, stalul nostru au militat șl 

militează statornic pentru piirti- , 
ciparen; în condiții do-deplină egali-" 
tale, a Republicii Democrate Ger-- 
mane — stat, liber, suveran, jubltor 
de pace — ta viața Inienințlonnlăj 
ta soluționarea . marilor probleme 
care confruntă continentul norira șl . 
întreagă omenire. In acest spirit; așa”"' 
cum s-a gubllniat șl în rojxiriul. 
prezentat de tovarășul Nlcolae 
Ceaușcscu la Conferința Națională,âj - 

.pronunț^, cu

4

I

mîtetului Control al Partidului So
cialist Unit din Germania. în 
această calitate, tovarășul Erlch 
Honecker desfășoară o activitate 
neobosita dedicată operei do con
strucție' socialista in R. D. Germană, 
Înaltelor țeluri ale întăririi prieteniei 
și colaborării frățești dintre țările so
cialiste, ale păcii, cooperării interna
ționale șl progresului in, lume. .

Comuniștii, oamenii muncii din 
România».animali do calde, senlimțn-, 
ie Hirta inia"; prietenie șl prețulrtf fațȘ 
ce comuniștii din R. D.“ Germană?1®- 
jn'.reg pop.arul a jnuncitor, ol acestei 
țări socialiste 'rățeții. participă din 
inimă ta aniversarea tovarășului 
Erich Honecker.

Aceasta aniversare constlluîe "un 
prilej de a evoca, o data mal 
mult, relațiile de colaborare șl soli
daritate dintre cele două țări, partide 
și popoare. Profund devotat idealu
rilor de .■ libertate, pace șl progres, 
cauzei socialismului' in lume, po
porul roniăn a salutat cu iri'iu- 
tlcjire, de 1a începui, -- <
mului stat german al 
și țăranilor — Republica Democrată 
Germană — act caro a deschis calea 
împlinirii celor mol arzătoare■ aspira
ții spre Bocialism, pentru care au 
mUltal murii fii al poporului ger
man, Marx șl Engeta, Întemeietorii 
socialismului șUlnțlfic. Cu aceeași 
însuflețire n urmărit 
rește poporul nostru 
desfășurată de oamenii 
R.D. Germană, sub 
P.S.U.G., a Comitetului 
in frunte cu tovarășul 
pentru edificarea noi! societăți, re- 
marcabllele realizări cti le doblndeșc 
în dezvoltarea continuă a patriei lor.

Avlnd cn liant comunitatea de o- 
rlnduirc,' Identitatea? do Ideologie șl 
de țeluri, bazindu-se pe atotbiruitoa
rele principii ale marxlsm-lenlnis- 
mulul șl Intemaționșilsmului so
cialist, relațiile dintre România și 

- cunoscut, de-a 
evoluție tot 
dezvolilndu-se 

i lărimu"! : po
ntic, ccvr.omic, tehnlco-șilințific, 
cultural, ele. O contribuție esențială .

rile muncitorești și 
s-clasei rnuflfjioarM
G e-manfă/Tub'nația l’n-'mixiJmnjțtătral- ■■InWoflreW 

documenta ale Conferinței Națio
nale a partidului — sa spune, intre 
altele, în telegrama Comitetului Ju
dețean Blslrița-Ntțsăua al P.C.R. 
șl a consiliului popular Județean — 
no este 'deosebit de plăcut să vă 
raportăm că oamenii muncii do pe 
aceste meleaguri, In frunte cu co
muniștii, iți fac o datorie dc onoa
re prin obținerea unor rezultata 
toi mai frumoase in realizarea șl 
depășirea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor din acest an, conlu- 
rindu-so încă de pa acum realiza
rea cincinalului in 4 ani și Jumă
tate. ..

Oamenii muncii din județul nos
tru. cinstind măreața aniversare, au 
realizat planul pe primele 7 luni 
ale acestui an cu 102.U la sută Ia 
producția globală industrială, cu 
103,6 ta sută ta producțta-marfă. 
cu 101,8 ta sulă ta productivitatea 
muncii, In condițiile creșterii efi
cienței economice in toate sectoa
rele de activitate. Rezultate remar
cabile au fost obținute și in agri
cultură.

Rtkpunzlnd chemărilor Înflăcă
rate ale Conferinței Naționale, in 
nomele comuniștilor șl al celorlalți

■ oameni al muncii din Județ, ne nn- 
gajăm să muncim fără preget pen
tru Îndeplinirea in totalitate a 
programului partidului, aducln- 
du-no astfel contribuția ta Înălța
rea continuă po culmile civili
zației și culturii a patriei noas
tre drugi — România socialista".

aii.______ _ ------- ----,—
nul luptei comune pontau idealurile 
eliberării naționale șl social?, alo 
progresului și păcii. Slnt cursoscuto 
amplele ai-țiun! de solidaritate cu 
milll.anțl.1 comuniști germani întem
nițați dc hlUerlșU, ale comuniștilor 
români, rare ei Înșiși aveau de În
fruntai prigoana fascista, campa- 
niu puternică desfășurată pentru 
salvarea vieții lui Ernst ThMmann, 
marele fiu al poporului german, pre
ședintele P.C. din Germania, ucis 
mișelește eu puțin Înainte de aflrșl- 
tul celui de-al doilea război mondial.

După zdrobirea hltlerismulul — ca 
urmare a victoriei marii coaliții 
antifasciste u popoarelor, ’n ■ reali
zarea căreia un rol holăritor l-a avut 
Uniunea Sovietică — forțele demo
cratice șl progresiste din partea de 
răsărit a Germaniei s-nu putut dez
volta și afirma in mod liber șl In 
toată plenitudinea. In această peri
oadă, tovarășul Honecker a activat ia 
Început ca secretar pentru problemele 
tineretului la C.C. ai P.C. din Ger
mania și apoi ca șef al Comisiei Ccn.- 
trnle peniru Tineret — funcții in rare 
și-n folosit din plin energia șl bo- 
gata sa experiență pentru atragerea 
tinerel, generații ta construirea unei 
vieți noi. Tovarășul Honecker s-a nu
mărat printre întemeietorii Uniunii 
Tineretului Liber German șl a fost, 
din 1910 pirta In 1933, președintele 
Consulului Central al accwtol organl- 

1M0 plnă In 1£S5, 
Comitetului F.xe- 
Mondialo a Tine-

" reîâțiT îrttre "ILD." Gerifiană șl cărdr~ 
talie state, Inclusiv R.F. a Germa-- 
nici, pentru admiterea ambelor sita-- 
te germane In Orgnnlzațta Națiuni-- 
lor Unite șl în celelalte organisme 
Internaționale. Țara noastră apre}- 
clază Însemnătatea acordurilor In
tervenite pirta acum între R.D. GerJ- 
mană șl R.F. a Germaniei, precum 
și tratativele în cura, nutrind spc.- 
ranța că acestea șc vor Încheia cu 
rezultate pozitive, ducind ta normaj- 
llzarea, pe baza dreptului intornaj- 
țlonal, a raporturilor dintre cele 
două state germane. Partidul și stsj- 
lul r.osira manifestă convingerea că 
împlinirea acestor deziderate,' cdres--' s 
punzlnd intereselor alii ale R.D. Gcr- 
majic, cit șl alo H.F. a Germaniei, 
va aduce, in același timp, o contribu-- 
țle marcanta ta îmbunătățirea cld- 
matuiul politic general în Europa, 
ta cauza securității pe continentul 
nostru, a destinderii și colaborării, 
internaționale.

In această zi, comunlșiU, najnenli 
muncii din România socialistă adre
sează tovarășului Erich Honecker’ 
sincere felicitări și 11 urează multa 
sănătate, viață îndelungată șl nuc- 
cesc tot mal mari In activitatea con
sacrata propășirii șl Înfloririi,"conti
nue a primului stat german , socta- 
llst. Poporul român transmite, tbt- 
odaiă, poporului R.D. Germane un 
călduros salut și urarea de a re
purta no! izbinzi In construcția so- 
ctalirifi, in lupta pentru Idealurile 
păcii' șl progresului in lume.

rat

*

crearea pri- 
muncitorilor

R. D. Germană nu 
lungul anilor, o 
mai îmbucurătoare, 
ne cele mal variate 
liric, economic, I

„Muncind cu însuflețire pentru 
Îndeplinirea șl depășirea angaja
mentelor asumate In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului ?!

dezvoltata In pa

PROGRAMUL I
Miercuri, sportivii noștri au sărbă

torit ta cantonamentul din satul 
olimpic, aniversarea zilei de 23 Au
gust. Președintele C.N.E.F.S. șl pre
ședintele Comitetului olimpic român, 
Anghel Alexe, a vorbit despre sem
nificația tradiționalei sărbători a po
porului nostru. Conducători ai unor 
delegații eporilve participante la 
Olimpiadă nu felicitat delegația ro
mână cu prUejul zilei de 23 August.

★
Boxerilor, calaclștllor șl canoLștilor, 

canotorilor, glmnnștllor, pri'olșlilor, 
trăgătorilor șl halterofililor — sosiți 
la MQnehen Încă de simbătă — 11 
s-au alăturat, In cursul dimineții de 
miercuri, un grup numeros de colegi : 
handbalițlll, voleibaliștii, floretlștll șl 
sabrcril, pentatlonlștll, luptători! de 
ta „llbc-e", dar și asul „greco-roma- 
nelor“ Gheorghe Berceanu. precum 
și cițlva otlețl, printre caro Ileana 
Sital șl Carol Corbul In acest fel, 
majoritatea olimpicilor noștri se află 
reuniți aici, In așteptarea stanului.

*
tn satul olimpic — unde se vor

besc nenumfirate limbi șl undo au so
sit peste 10 (JOQ de sportivi din 123 de 
țâri, plus alto cilcva mii de însoți
tori — delegație^ noastră este în
conjurată cu prietenie șl conside
rație. Do altfel, multe loturi îi so- 
Uciiâ pe români pentru Întreceri a- 
mlcalc șl demonstrații. Boxerii 
noștri au șl susținut pe rhid me
ciuri publice, fără decizii, cu pu- 
gillșlli chilieni, argeniincni și Ita
lieni, culeglnd aplauze pentru stilul 

. lor' dc luptă, combativ șl spectacu
los (este programată șl o inlllnlro 
cu boxerii americani).

■ A
„Satul olimpic” nu seamănă deloc 

cu,„ o așezare rurală. Este un adevă.

■ S ■ " ! i j ’ - ■ • ■ ’■; I ., 1- ( 3 ■, ■
adresat ta Conferința Națională a muncii din județul Mehedinți, sub 
partidului de u. Înfăptui actualul 
cincinal in patru ani șl jumătate, 
aducindu-ne astfel o contribuție 
sporita Ja făurirea societății socia
liste multilateral 
tria noastră”.

în telegramă 
dețean Mehedinți

conducerea organelor șl organizații
lor de partid, țlșl vor consacra iri- 
tresga energie; șl capacitate de 
muncă creatoare pentru Înfăptuirea 
programului complex de dezvolta
re multilaterală a patriej“.

în telegrama biroului Comitetului 
Județean Cluj al P.C.R. șl a enini- 
ictulul executiv al eonaUlulal popu
lar Județean șe arată. Intre altele-: 
„însuflețiți de mărețele ■perspective 
ale României socialiste, prefigurate 
realist șl științific de Congresul al 
X-lea șl Conferința Națională a 
Partidului. Comunist Român, oa
menii muncii din județul Cluj — 
români, maghiari, germani șl de 
alte naționalități — Blnt ferm hoiâ- 
riți să înfăptuiască acluoluL'Cincl- 
nal înainte de'termen, să urmeze 
neabătut politica înțeleaptă șl dem
nă pe care o promovează partidul 
nostru, dirmneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nlcolae Ceaiișcscu. 

ternului U.n >»Uu><™ ju^p.uu Muncind’ eu;etan și dăruire- pen
au Îndeplinit șl depășit sarcinile do tau Îndeplinirea șl depășirea pta-

----- ---------- - —..----- . puiuj (je producție In cinstea zile!

Comitetului ju- 
, . ni P.CJL se ara

ta: „în atmosfera de muncă Însu
flețită de entuziasmul general cu 
caro comunLȘlll, toți oamenii mun
cii din Județul Mehedinți Înfăp
tuiesc mărețele obiective stabilite 
de Congresul al X-lea sL Conferin
ța Națională u 'partidului, expri- 
mlnd gindurile și sentimentele lor 
de profundă dragoste șl recunoș
tință față de înțeleptul șl gloriosul 
nostru conducător — Partidul Co
munist Român — față de dumnea
voastră personal, mult iubite to
varășe Nicolac, Ceaușescu, Comite
tul județean Mehedinți al Partidu
lui Comunist Român raportează că, 
in cinstea zilei de 23 August, co
lectivele de muncitori. Ingineri șl 
tehnicieni din industria județului 
au îndeplinit șl depășit sarcinile do 
plan .șl angajamentele supliraen-

zațll. Totodată; din 
a fost membru a! 
cutiv al Federației 
roiului Democrat.

Se știe cn, in, perioada de după 
zdrobirea hlUerlsmulul, Partidul Cp-

șl urmă- 
actlvltaten 

muncii din 
conducerea 

său Central, 
Honecker,

rat oraș din blocuri construite in 
trepte șl Înzestrate cu un confort mo
dem, fapt ce vădește grija gazdelor 
față dd vizitatori șl pentru buna des
fășurare a Jocurilor. O vasta plat
formă, doldora de construcții șl ira’.o-

CORESPONDENȚA 
DIN MUNCHEN 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

najărl sportive — dintre care au de
venit de pe acum familiare imaginile 
stadionului cu bizarei acoperiș sus
pendat șl „sulița Înfiptă in cer“ a 
tumulul de. televiziune — separă sa
tul olimpic de cel al gazetarilor. A- 
cllcă de un alt oraș ultra modern 
pentru uzul a 4 (MM) de ziariști acredi
tați. Trebuie să spun că. Întreg 
centrul de presă se bucură de o or
ganizare șl o dotaro aproape fără 
cusur, remarcindu-se In această pri
vință... ordinatorul „Golym“, veșnic 
dispus să stea de vorbă și să Infor
meze pe oricine. Sper ca amicul 
„Golyrn , ce cunoaște 1a perfecție da
tele despre toți sportivii români oftați 
aici 1a MQnchen, va avea prilejul, 
o data cu începerea Jocurilor, să ne 
comunice dl mal des vești bune pen
tru cei de acasă.

Intre evenimentele principale, a- 
cum, cu doar 21 de bre Înaintea în
ceperii Jocurilor, so Înscriu exclude
rea echipei Rhodeslei rasiste de ta 
Olimpiadă, ceea ce face ca țările afri
cane să participe ta întrecere cu toate 
efectivele anunțate, și alegerea nou-

I i i
lui președinte al C.I.O., pe o po- 
rloadă de 8 ani, in persoana lordului 
John KUlonln] (Irlanda). Sportiv in 
tinerețe (boxer șl călăreț), lordul 
K titan in (58 de ani) se bucură de 
multe șlmpațli in cercurile sportive 
șî dc prețuirea colegilor săi din forul 
olimpic. Alegerea lordului- KUlonln, 
Învingător în „competiția" cu fran
cezul Jean de Beaumont, al doilea 
candidat la i președinție, ar puieo 
marca o nouă orientare a C.I.O.. în 
sensul unei I integrări mai rapide a 
mișcării olimpice in sLructurilo socie
tății contemporane.

Valeria M1RONESCU

TEN/S
I

o Compel! la europeană de tenis 
(rezervată echipelor de Junioare) a 
fost dș'.lgală de selecționata Româ
niei, alcătuilfi' din Florența Mlhal, 
Virginia. Ruzici, Mariana Slmionescu 
și Simona Nunweiller.

în finală, care s-a disputat ta Ma
laga (Spania), jucătoarele românce 
au învins cu 3—2 formația R.F.-a 
Germanici.

.1

fisc™ - spfîsșia ic-7
întrerupta marți ta mutarea 40-a, a 

17-a partidă a meciului pentru Uilul 
mondial de șah dintre Boris Spasski 
și Robert Flșch'er a fost continuata 
miercuri dujta-amlază. La mutarea 
45-n, cel doi jucători au căzut de 
acord asupra remizei. în acest fel 
scorul a devenit 10—7 In favoarea Iul 
Fischer.

Deschiderea cmlsluniL Telex.
Reportaj TV. : „OjciarR”.

B,M Orchestra de rauric.1i populară 
. „Chindia" din piicșU.

Publicitate.0,53
13,ao Cura tic limba germană. Lec

ția a 13-a.
10,83 Telm-lnctr.aieca pentru copii 

o „Doctoral AumăG'oare* — 
o producție a studiourilor &o~ 
vle'Jca a Medalion : Harold 
Lloyd.

HM Ataneuin.
13.10 Telejurnal. ' 

Deschiderea 
după-amlază. Cure de iimba 
engleză — lecția a lî-a.
Arta plastică. Monumemul 
țăranilor eroi înălțat de 
sculptorul Vida Geza ta Mol
ed. Comentariul : Dan Hău- 
llcă.

13,15 Primul festival al dansului 
lecloresc — Cluj 1®7S — re
portaj.

13,S3 Ce trebuie să ș'Jm despre 
combaterea cancerului 7. In
vitatul emlMunll dr. Al. Tres- 
tioreanu.

18.M Tragerea Loîo.
19,03 Legile fh dezbatere publica. 

Proiectul de lege privind dez
voltarea economico-sodata 
planificate a României,

19,13 Avanpremiera.
19J3 1031 de acri.
10,21 TcieJuraaL
53.10 Ancheta TV. : „Cel care nu 

fac” — (Combaterea parazi
tismului social). >

Emu”. Ecranizare după nu
vela lui Georges Simons.

SLM „Î4 <te ore”.

PROGRAMUL H

23,03 O v:-r,.' pentru o Idee : „Edi
son” (I). ■

rî.I-3 Biblioteca pcifiru toți ; Ch- 
llswat Hogaș.

21,15 Agenda.
21,73 Cluburi sportive bucureșlene. 
îl,43 Dans șl muzică de pretutin

deni Fotelor din R. S. E. Iu
goslavia.

M,13 Film documentar : „Apoi B-a 
' născu: orașul”. Regia : Con

stantin vaenL

e Tinerețe fără bătrinețe : TIM
PURI NOI — 9.43=83.13 In conti
nuare.
a Dacii : COTROCENI — 13,30; 10; 
£3,15-
o Mărturisirile unul comisar de 
poliție făcute procurorului repu
blicii t DACIA — 940: 11.43; 14: 
ss,i5; n»; w.'ia- ■
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 0,15; ÎL

Ia Starea Neagră i 
10; îs, pacea — 16:

emisiunii ds

© a n e m a

o Provincialii i PATRIA — ®-58: 
ÎS; HJO; 17,10: 19,83. GRADINA 
DOINA - 10.50. LUCEAFĂRUL - 
S: îa.is: 13,83; -18ș 1MO: si.
o Despre dragoster: CENTRAL — 
0,83; 11.43; 14; 18.15; 18,83; ȘS,»3.
a Fuga după liniște : LUMINA — 
0; 11,15; tt»; 13; 18.15; S3.S0.
o Btaecuvtnlap animalele șl co
piii 1 CAPITOL — 0,85: 11,45; 14; 

..14,13; 18,83; 83,43, la gradina —
19,45. FEROVIAR — 0; 11,15; 13,33; 
13,S3; 118,15: 30,33.
a (.'Măreții i BUCUREȘTI — 8,î5: 
11: 11»; ÎS; 18J9; îl, GRADINA 
SELECT — I®.
o Creierul : SCALA — 8.53; 11; 
13.33; 1«: 18,W: 31, FAVORIT — 8.89; 
10.45; 13,15: 13.4.3; 18: M,S3, MELO- 

S; 11,15: 13.83; ÎS; 1BJ5: 
GRADINA FESTIVAL

a Aventuri
DOINA — 13: ts»; îl-, i-avisa — tu: 
ÎS, DRUMUL SARît — 1'3; 10,56. 
o Nlltoleiiaa Utirsac s GIULEȘTl 
-• 15.73: :s;
o Bărbați cumsecade i MOȘILOR 
-■ ia,»: 18.
n Tlntln șl Templul soarelui i 
MIORIȚA — 10; lî^S; 15; 17,K; 30. 
a Luana — 10: 11; 14; 10; 18.15. 
Omul cu rlcșa — 30JO : CINEMA
TECA (sala Union).

S Felix șl Otllla s RAHOVA — 
1®;

Q Pentru că se iubesc s UNIREA 
— 1S,M; 17,43; ta grârllnâ — :a
o Războiul minelor : VTTAN — 
13,M: 18.
O Pădurea pierdută : FERENTARt 
— 1SJ5; 17,45; 23.
a Procesul unei stele : FESTIVAL 
— o; 11,13; 13.30: ia; îa.M: ai. mo
dern — 9: 11.15: 13.30; 10; 18.13; 
83,83; ta grădină — 10,43.
a Dacă e marii, e Belffla : TOMIS 
— î; 11,15; 13,30; 15.43; 18; la gră
dină — 23,15, GLORIA — 9: 11,13;

.13,83; 1«; U,U; EXCELSIOR
— 0: 11,13; 13,83: 18: 18.1B; M,SL 
O Balada Iul Cable, Hogue s AU
RORA ■■
la grădină — 23,13, ORIV1TA 
11.13; 13.83; 13,45; 13,13: 
e NaufraglaR In apaRu
18; la grădină — M.- 
a Ferma din Arizona
— ÎS; la grădină — 19JJ, VICTO
RIA — 9: 1.3,33; ]8; 19,8», VOLGA 
— 8.33; 12: 15.43: ;?.

e Lupul negru i CMNGAS1 
13,30; 17,43; S3.
a Astă-seară damăm tn familie ■ 
FLACARA — 15.83: 18; MJ5.
a Nevăzut, necunoscut : 13.M; ÎS, 
Apă vie — S3,15 : FT.OREASCA.
o Fanran la Tullpe : FLAMURA 
— S: ii.15: 18,83; ]«: 1B.1B; ss,M. 
a Explozia aibă : MUNCA — -JS: 
18; S3.
a Dragoste șl «mi-mi : PROGRE
SUL — 15,33; 18; 53,15.
o S3 63) Ue leghe sub mări : BU- 
ZEȘTI — 13; 17,»; la grădină — 
10,15.

Directorul • VIITORUL — 15.15;

• Casai de sub arbori i POPULAR 
— 15,83; 18; 81.13.
e Trei din Virginia s LIRA — 1S.S3; 
18; la grădină — 39.
o Robin llooil s COSMOS — 1S.M; 
17.43: 23.
e Ultimul tren din Gun 
GRADINA V1TAN —
o Marea speranjâ albi : GRADI 
NA MOȘILOR Lsg®.

8,45; 11; 13,15; 13,»; ia 
s

ao,sa.
: ARTA -

: DUCEGI

o A.H.LA. (la Sala Valaiuluu : 
Concert de muzică ușoară cu Pom- 
pllla Siolan, Joc Curtis șl forma
lin do show „Ambros Serios" — S3, 
o Teatrul 
Herăstrău) 
r-î,sa.
o Teatrul . ___  __
nti.se" (la grădina Boema) : Trtz- 
nlttil meu drag — S3.
o Ansamblul Rapsodia Română : 
l’e plaiurile Mlorilel — 18.53.

Iile (Ia teatrul de vară 
: Pisica sălbatici —

sailric-muzlcal ..C. Tă-

23.3.3 Film artistic : „Vaporul Iul
1
i -



■;i

cu Ordinul LeninS. U. A

din Inie-

încheierea vizitei in R. D. Vietnam a unei delegații

TRANSMIT

presei

.ri;

sele econoi ------- ,^_5saR
In eliberare, noile sarcini de dezvol- 
nTp.CR.'”6

I

lAlAli

MOSCOVA
Agerpres, L. 
prilejul celei 

’ sări a

HANOI 2-1 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a dat publicității comunica
tul privind vizita pe care a făcut-o 
in R. jp. Vietnam o delegație a

situație critică

DE PRESĂ

zlceprețedinte al Adunării 
președinte al Camerei p'>- 
Lnlștrl, personalități ale
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cenko, membri, ui Biroului Politic al 
C.C. ni P.C. dta Ucraina, prlm-vlce- 
președînțl al Consiliului de Miniș
tri, L P. Pogrebneak, membru su
pleant ni Biroului Politic, secretar ol 
C.C. al P.C. din Ucraina, șl alte per
soane oficiale.

Oaspeții au fost salutați ta Intra
rea In expoziție de Ion Clubotnru, 
ministru consilier al Ambasadei Ro
mâniei ta Moscova, Alexandru Un
gur, consulul general al țării noastre 
ta Kiev, Remus Brad, directorul ex
poziției, membri ai consulatului ro
mân din capitala Ucrainei sovietice.

în încheierea vizitei, înalțil oas
peți ucraineni au scris urrnttțoarejcj 
în cartea de onoare a

KIEV — 2î — Trimisul special A- 
gorpres, T. Nițescu, transmite : La 
24 august expoziția industrială a Re
publicii Socialiste România — „Ro
mânia 11'72" — b lost vizitată de con
ducătorii de partid șl de stat oi 
R.S.S. Ucrainene, in frunte cu to
varășul A. P. Ixaișko, membru nl 
Biroului Politie al C.C. al P.C. din 
Ucraina, președintele Consiliului do 
Miniștri ol R.S.S. Ucrainene, I. S. 
Grușcțkl, membru al Biroului Po
litic al C.C, al P.C. din Ucraina, pre
ședintele Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene, 1. K. Lutak, membru al 
Biroului Politic al P.C. din Ucraina, 
al doilea secretar ol C.C. al P.C. din 
Ucraina, N. T. Knlccnko și G. I. Vas-

’i .

BUDAPESTA — Corespondentul 
Agerpres, AL Pinten, transmite : Am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia ta Budapesta, Ioan Cotoț, a 
oferit un cocteil. Au luat parte Ne- 
molh Knroly, membru ol Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., prim-secre- 
tar al Comitetului, orășenesc de par
tid Budapesta, Vâlyi Pâ’.er, vicepre
ședinte ai guvernului "ungar. Bonder 
Jozsef, ministrul construcțiilor șl ur
banisticii, Csonatll GyOrgy, ministrul 
transporturilor șl poștei, dr. Korom 
Mihaly, ministru] justiției, Gyenes 
Andras, șef de secție al C.C. a! 
P.M.S.U., Foidrari Aladar, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din Ungaria, alte personalități 
ale vieții politico, economlee ;! 
social-culturals din Ungaria.

Ambasadorul României la Buda
pesta a roșiii, miercuri seara, o cu
vintare la posturile de radio șl tele
viziune ungare. în aceeași zi, amba
sadorul a depus o coroană de fiori 
la dmilirul „Rakosligel" din Buda
pesta al eroilor români căzuț! in 
luptele pentru eliberarea Ungariei

Consiliul popular patriotic al ju
dețului Ilajdu-Bihar, din R.P. Ungară, 
a organizat o adunare festivă con- 
wicrată zilei de 23 August ta cfimims! 
cultural din comuna Leiavertex

' '' P < „P ■ ■ ' (i- . '. ,i.' ; ‘.I’ L*

SOFIA. — Corespondentul Ager- 
nres, C. Amarlțel,' transmite : Am
basadorul României în Bulgaria, Nl- 
eolao Blejan, a - oferit miercuri seara 
un cocteil Au participat Tano Tolov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al l’.C. Bulgar, prim-vicepreșcdlnte 
nl Consiliului de Miniștri al R.P.B.. 
Grlșa Filipov și Konstantin Teiia- 
lov, secretari ni C.C. al P.C.B.. 
Gheorghi Andreev, vicepreședinte lai 
Consiliului de Stat, Mllko Tiirata- 
nov. prlm-vlcepreședinte ai Adună
rii Populare, Gheorghi l’ordanov, 
prim-secretar nl Comitetului orășe
nesc P.C.B. Sofia, Minclo Mlncev.

, secretar ai Consiliului de Stat al 
R.P.B., alte Ipensoane oficiale, oti- 
menl de știință, cultură și artă, 
membri ni cbrpulul diplomatic.

De asemenea, posturile do radio 
bulgare au transmis miercuri cuvln- 
tul ambasadorului României la So
fia.

în cadrul „Săptfimlnii culturale 
românești", posturile de radio bul
garo au transmis muzică româneMeă.

BERLIN. — CorcșDondenlul Ager
pres, Șt. Deja, transmite : Ambasa
dorii! României In R. D. Germană, 
Vasfle Vlad, a oferit In Salo Congre
selor din Berlin un cocteil. Au parlla 
elpnt Herbert "Warnke, . membru _ al 
Blroiilu.1 Politie al C.C*. n1 l’.'S U.G., 
prfședlntțle Federației Șindlcștelor 
Libere Germane, Heinrich Homann, 
viceorejetlinte ai Consiliului de Stat 
al R.D.G., Kurt Fichtner, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Jo
hann Wltllk, ministrul Industriei u- 
șoare, alte persrmnlițățl ate vieții po
litice și economice din R.D.G., șefi ei 
misiunilor diplomatice, reprezentanți 
al presei. •

De asemenea, ambasadorul țării 
noastre la Berlin a roșiii o cuvin
tare Ia postul do televiziune al R,D. 
.Germano.

Teievlzîunda din IL D. Germană a 
transmis, | îhj seara de 23 august, o 
bogata emisiune consacrată anlversă- 

sril eliberării României de sub jugul 
fascist. - ! > ■

PRAGA. — (Agerpres). Teodor Șaș, 
ambasadorul României la Prago, a 
oferit un cocteil. Au participat M. 
Hruskovlc, membru supleant nl Pre
zidiului și secretar al C.C. nl P.C. din 
Cehoslovacia; V. Hula, membru su
pleant al Prezidiului C.C. a! P.C din 
CehoslovaciaJ vicepreședinte a! gu
vernului cehoslovac, Jan Gregor, vice
președinte nl guvernului cehoslovac, 
V. Dăvidjvlc • -
federale șl i 
porului, ml: _., j 
vieții economice, sociale șt culturale, 
membri te corpului diplomatic.

în ziua de 22 august, 'ambasadorul 
român a rostii o ciivi.niâre lâ posturile

-

— Corespondentul 
Duță, transmite : Cu 
de-a XXVHI-a anlvcr- 

ellberări! României do sub 
jugul fascist, ambasadorul Româ
niei !n Uniunea Sovietică. Gheorghe 
Badrus. a oferit o recepție la care 
au participat K. T. Mazurov, membru 
al Biroului Politic al C.C. nl P.C.U.S., 
prlm-vicepreședlnle al Consiliului de 
Miniștri nl U.R.S.S., K. F. Katușev, 
secretar al» C.C. al P.C.U.S., N. M. 
Matceanov, vicepreședinte al Pre
zidiului Scwteiulul Suprem al 
U.R.S.S., M. P. Gheorgadze, secreta
rul Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., mSnJștiri, generali ai Uniunii 
Sovietice, activiști cu munci de răs
pundere din aparatul C.C. al P.C.U.S., 
conducători ai unor ministere, de
partamente și unități economice, 
personalități ale vieții culturale și 
științifice sovietice, ziariști sovietici ' 
și corespondenți ai presei străine 
acreditați la Moscova. Au participat ' 
șefi de misiuni diplomatice și ata
șați militari acreditau ia Moscova. 

La recepție a luat paria delegația 
A.KL.U.S., condusă do tovarășul 
Virgil Cazaeu. membru al C.C. te 
P.CJL, prim adjunct al ministrului 
educației ți Invățămintului. Un grup 
ni- ansamblului artistic de amatori 
„Rapsodia Mureșului" a interpretat 
cintece din folcSoruj românesc. Re
cepția s-a dtMfflșurat Intr-o atnios- 
ferfi caldă, prieteneasca. 

Cu același prilej, ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică, 
a rostit, marți seara, o cuvintare’ la 
postul de televiziune sovietic.

în seara zilei de 23 August, pos
tul de televiziune Moscova a Irans- 
mia un program pregătii de televi
ziunea română, în cadrul căruia au 
fost prezentate realizări din viața 
materială și spirituală n poporului 
nostru. Au fost transmise și filme 
documentaro despre România.

La marea întreprindere moscovită 
Uzina de rulmenți numărul 1 a avut 
loc o adunare festivă a salariaHlor.

De asemenea, în centrele cele mal 
importante ale Uniunii Sovietice și 
in capitalele republicilor unionale 
au avut loc noi manifestârî.

La Leningrad, o adunare festivă 
a întrunit reprezentanți ai organi
zațiilor de partid orășenești, ai oa
menilor de cultură și arta, ai uzi
nelor leningrădche. în capitala 
R.S.S. Gruzine, Tbilisi, 0 avut loc o 
adunare festivă a reprezentanților 
opiniei .publice. Clubul central al 
poligrafilor din Riga a găzduit 
adunarea festivă organizata de Co
mitetul oAșehesc al P.C. din Leto
nia, Uniunea letontană a asociații
lor de prietenie.'șli.relații culturale 
cu- strfilnătateatșl-ifiUala'- letonă , a 
Asociației de prietenie Eovleto- 
romflne.

La Kiev a avut Ioc o adunare 
festivă a reprezentanților oamenilor 
munell din capitala Ucrainei. Au 
participat Nikolai BorLwnko, membru 
al Biroului Politic, secretar te C.C. 
nl Partidului Comunist al . Ucrainei, 
Vladimir Semlctastnii, vicepreședinte 
al Consiliului do Miniștri, Gheorghi 
Scțv.oU, ministrul afacerilor externe, 
miniștri, activiști de partid și de stal.

HANOI — Corespondentul Ager
pres, E. Georgescu, transmite : în
sărcinatul cu afaceri ad-interitn al 
Republicii Socialiste România in 
R. D. Vietnam, Mnnole Doeun, a ofe
rit un cocteil. Au participat Nguyi-n 
Con, secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, vice-, 
prim-mlnistru al ILD.V.. alle pmoh- 
ne oficiale, oameni de cultură ș! srtă, 
ofițeri superiori, zinrLrtL Au fost pre- 
zențl șefi ai misiunilor diplomatice,' 
atașați militari și teți membri ai 
corpului diplomatic acreditați ta 
Hanoi.

Ln Hanoi s-a deschis, sub auspi
ciile Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea din IL D. Viet
nam, o expbzlțîo de fotografii infăți- 
țlnd aspecte din viața și munca po
porului român, A participat vicepre
ședintele Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea, Vu Quol Uy.

Sărbătoarea României în paginile
Sub tiliid „România Ișî sărbăto

rește ziua națională", ziarul „SUO- 
MEN SOSIALÎDEMOKRAATll- a- 
rată cS. in cel 38 de ani care au trecut 
de ta eliberarea țârii de sub jugul 
fâsc&ti In România au avut loc trans
formări radicale. Sini prezentate pe 
larg realizările Român: 
domenii de activitațp. .. 
NOMAT» prezintă largi

PEKIN. — Corespondentul Ager
pres I. Gălețeanu, transmite : Cu 
ocazia celei de-a XXVIII-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist, loslf Chivu, însărcinat 
cu afaceri ad-intertm al României 
la Pekin, a oferit un cocteil. Au 
participat L! Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. a! P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Slat. Ci Den-kueL membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Go Mo-jo, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari pe Inlrea- 
gn Chină, Cl Pln-fel. ministru al a- 
facerllor externe, U De, preșe
dintele Comitetului revoluționar ®- 
jrășcnesc Pekin, alte persoane ofi
ciata chineze. A fost prezent Sarln 
Chhnk, ministrul afacerilor externe 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Combodglei, precum șl 

V șefi ai mLsiusiiior diplomatice din 
eapllala chineză, membri ai corpu
lui diplomatic.

în cadrul cocteilului, ’desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, Iosif Chivu șl Ci Pln-fel 
nu rostit alocuțiuni. în cuvlnlul său, 
CI Pin-fi'! a relevat că. In cd 23 
de ani do la eliberare, harnicul și 
curajosul popor român, perseverind 
In poiitlra do independență și de 
sine stătătoare, Invlnglnd numeroase 
greutăți, a obținut realizări mari In 
construcția socialistă, și In lupta pen
tru apărarea Independentei națio
nale și a suveranltațil țării. Dorim 
din toata Inima poporului român 
succese și mai mari In. viilor. In În
delungata luptă revoluționară, po
poarele chinez șl român au manifestat 
simpatie șl s-au sprijinit întotdeauna 
reciproc, statornicind intre ele o 
prietenie revoluționară profundă. In 
ultimi! ani, prietenia dintre cele 
două partide, cele două țări și po
poare s-a dezvoltat continuu, iar 
relațiile de prietenie șl colaborare 
se inieMlfică necontenit In diferita 
domenlL Prietenia și eolaborarva 
tilnlro noi, a spin* el, sini statorni
cite pe baza morxlsm-lenlnismulul 
și a Internaționalismului proletar, 
în relațiile dintre țările noastre res- 

■ pectăm cu strictețe prlndpllle de e- 
galitate deplină șl de respectare 
reciprocă a Independențe! și suvera
nității.

♦
. Cu" prilejul mari! sărbători a po
porului român, prințul Norodom 
Sianuk. șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național 
Unit din Cambodgia, ■ însoțit da 
Prnn Noulh, premierul Guvernu
lui Regal de Uniune - Națională -din 
gâmbodgia, prcșctflnteJc .Biroului 
Politic al F.U.N.K.. leKg Sary. tri
misul special al forțelor 1_____
riorul Cambodglel, Sarln Chhak, mi
nistrul afacerilor externe, șl alte 
persoane oficiale cambodgiene bu 
făcut miercuri o vizită la Ambasada 
României din Pekin.

Șeful statului cambodgian a trans
mis poporului român, conducătorilor 
de stat români, tovarășului Nicolne 
Caaușescu și tovarășei Elena 
Ccaușescu felicitări cordtale șl urări 
de prosperitate.

BELGRAD. — Corespondentul A- 
Sres, G. Ion eseu, transmite : Am- 

dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, Vasile Șandru. a 
oferit o recepție. Au luai paria 
Budfalaw Șoșklci, membru al Birou
lui Executiv nl Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Petnr 
Slambollel. membru ăl Prezidiului 
R.S.F.I., Djavid Nimani. vicepre
ședinte 01 Adunării Federale a 
R.S.F.I.. Dragostav Markovlcl. pre
ședintele Adunări! R. S. Serbia, 
Marko Nikezlcl. președintele C.C. nl 
U.C. din R. Ș. Serbia, MUcnko Bota
nici, președintele Consiliului Execu
tiv al R. 8. Serbia. Dușan Glîgorie- 
vicl. membru al Consiliului Execu
tiv Federal, președintele părții iu
goslave in Comisin mixtă româno- 
iugostavă de colaborare economică, 
reprezentanți ai vieții politice, so
ciale, economice, culturale ui știin
țifice din Iugoslavia.

stabilească o cit mai largă colabora
re cu toate statele. Creînd un climat 
de ■încredere, și prietenie intre po
poare, România se pronunță consec
vent pentru relații no! in viața in
ternațională. pentru egalitate in 
drepturi, respect intre popoare și 
împotriva oricărui amestec din afa
ră. : Atașat acestei politici, poporul 
român este preocupat, acum, de dez
voltarea accelerată a industriei șl 
modernizarea agriculturii. Sîntem 
convinși că poporul României prie
tene va îndeplini programul adoptat 
la Congresul al X-lea al P.C.R., scrie 
publleațio iugoslavă. „încă de mult 
am fost aproplațl unii de alț'l, Iar 
acum sintem legați de eforturile co
mune ta eonslnKțlB socialismului, in 
lupta pentru pace și colaborare in
ternațională egală ta drepturi. De 
aceea, apreciem succesele prietenului 
nostru șl ne bucurăm de sărbătoarea 
lui", subliniază. In încheiere, ziarul.

HELSINKI (Agerpres). — Presa 
centrală finlandeză din 2.3 august a- 
cordA spații largi aniversării de către 
România n zilei sale naționale. Zia
rul „WELSINGIN SANOMAT" -- cel 
mal marc cotidian finlandez — pu
blică. sub titlul „Ceauțeseu propune 
un larg program. Atmosfera vibrantă 
continuă", un amnlu comentariu pe 
marginea principalelor hotărtrl adop
tate da'conducerea partidului și sta
tuia! român, menite să ducă in acce
lerarea dezvoltării economice șl ridi
carea nivelului de trai al nonutațieL 

Ziarul „‘KANSAN UUȚjȘET!3 — or
ganul Partidului Comunist Finlandez 
— rezervă o pagină întreagă unul ma
terial despre contribuția României la 
realizarea unul climat de securnnie 
In Europa, pubilclnd extrase largi din 
raportul prezentat In Conferința Na- 
ttannlfl o P.C.R. de către tovarășul 
Nlcolae-Ceaușcscu. Împreună cu .o 

pentru sochtlism șl nare. Este puhos-Ș fotografie a secretarului general ai 
cut faptul că România dorește să Partidului Comunist Român.

I ' ■ : Țț
BELGRAD (Agerpres). — In Iugo

slavia, aniversarea marii sârMtori a 
poporului român a fost pe larg re
flectată In presă. Astfel, in articolul 
„Sărbătoarea României", publicat do 
„POL1TIKA EKSPRES", se arată, 
printre altele : In ce! 2fl de ani, 
România și-a schimbat radical înfă
țișarea, care este caracterizata, 
acum, de marile rezultate obținute 
in dezvoltarea economică, de puter
nica dinamică a vieții economice, so
ciale, de o sporire considerabilă a 
nivelului de trai al poporului. După 
ce arată, că In relațiile sale Interna
ționale țara noastră este foarte ac
tivă In lupta pentru pace și solu
ționarea litigiilor internaționale pe 
cale pașnică, orllcoluî subliniază că 
pentru România, tratativele sl ra
porturile egale liv drepturi eonsiltuie 
un principiu d?, bază nl vieți! și 
conduitei intarnațlonale. pe’ .care 11 ■ 
urmează consecvent în legălură cu 
colaborarea dintre cele tlouS- țâri. 
„Politika Ekspres" scrie că ..relațiile 
prietenești de plnĂ acum slnt o che
zășie sigură că cele două tari socia
liste vor avea, ■ ți pe viilor, tonte 
condițiile pentru ca. prin eforturi 
comune. In diferite domenii să în
registreze realizări de însemnătate șl, 
mal mare, care vor sluji nu numiil 
continuei lor. apropieri și cotaborări, 
da- șl Ia dezvoltarea . relațiilor orie- 
teneștl In Balcani, și In Euronn".

La rindul său. „NOVA MAKEDO- 
NIA“ pubilcă un amnlu. articol care 
evocă dezvoltarea Românie! după 
eliberare. Ziarul prezintă, pe larg, o- 
blectlvelc economice de deosebita 
Însemnătate; definite ta recenta Con
ferință NațldnolS a P.C.R.

Un comentariu consacrat zilei de 23 
August publică si zlaru! „DNKț'NIK". 
Luptînd pentru binele poporului său; 
România și conducătorii el joacă un' 
ro! tot mal. activ în lupta mondială

României in diverse 
„PAIVAN SA- 

___  „, __ _ __jj extrase din 
raportul prezentat la Conferința Na
țională n P.C.R. de secretarul general 
ai parîiduluii privind direcțiile princi
pale de dezvoltare a economiei româ
nești in cincinalul 1071—1075 și in 
perspectivă, j subliniind că eforturile 
depuse; de conducerea statului sini 
îndreptate spre realizarea unui țel 
nobil — snLUfâeerca inlr-o măsură tot 
mal mare.a nevoilor materiale ți cul- 
tural-spiriluale ale omului. Itadlo- 
televiziunea finlandeză o prezentat un 
bogat program de muzică populară șl 
cultă românească.,

VIENA ’(Agerpres). — Sub Htlu.1 
„România, sârbătorește, eliberarea sa 
™ Mari succese in cei 23 de artl“. 
ziarul „VOLKSTTMMEt, organ al 
Partidului Comunist din Austria, pu
blica un amplu articol. însoțit de o 
fotografie a rafinăriei Ploiești, In care 
®lnt evidențiate Importanța eveni
mentului âe la 23 August IIM4, succes 

imlel românești In anii de 
... __ jnoiie sarcini de dezvol
tare traiai e de Congresul al X-lca 

9 parte importantă a arti
colului este Iconsncnilfl politicii ex
terne promovate de România, rola- 
fillor țării noastre cu celelalte jitate 
socialiste șl principiilor pa care sc 
bazează aceste relații.

AIGER. -7 Corcsnondenlul Ager- 
p-es, C. Benga, transmite : Ziarul 
„EL MOUDJĂIIID" a publicat un ar
ticol consacrat sârbătoril naționale a 
României. „Insurecția ormnlă de Ia

de. radio șl televiziune din R. S. Ceho
slovacă.

Sub auspiciile Ministerului Culturii 
al R. S. Cehoslovace, In sălile Pala
tului Waldstein a fost deschisă o ex
poziție de artă plastică românească.

HAVANA. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamatc. transmite : La 
Havana a avut loc o adunare festi
vă. Au fost prezenți Ftavlo Bravo și 
Pedro Miret, membri al C.C. al P.C. 
din Cuba, Nicolas Rodriguez Aștla- 
zarain, ambasadorul Cubei in Româ
nia, reprezentanți al organizațiilor 
politice șl de masă din capitala Cu-, 
bttL în fața asistenței. In rîrtdul că
reia se aflau și Inginerii și tehni
cienii români care lucrează in Cuba, 
au vorbit ambasadorul țârii noastre 
Ia Havana, Petre loneseu. is! Flavio 
Bravo. Ei au subliniat succesele 're
purtate do. poporul României socla- ■ 
liste în toate domeniile de activi
tate, relațiile de prietenie și colabo
rare frățească dintre România si 
Cuba, dinire partidele., guvernele șl 
popoarele celor două țări, precum și 
dorința comună de n dezvolta fi în
tări nceste_ relații.

VARȘOVIA — Corespondentul' A- 
gerpres. I. Dumltrașcu. transmite : Cu 
prilejul aniversării eliberării Româ
niei de șuti jugul fascist, ambasa
dorul României la Varșovia, Mihai 
Marin, a rostit o cuvintare la postu
rile de .televiziune.

La Varșovia continuă manifestările 
organizate In cadrul „Zilelor culturii 
românești". La Teatru! dramatic din 
Palatul Culturii și Științei a fost des
chisă expoziția ..Arta teatrală ta 
București". La cinematograful „Skar- 
pa“ a fost prezentai, in premieră, fil
mul „Atunci l-am condamnat pe'toii 
la moarte". Lâ cinematografe varșd- 
vieno și din alte mari orașe se des
fășoară in aceste zile „Festivalul fil
mului românesc de lung metraj".

Posturile de radio continuă 
transmită emisiuni muzicale 
rare consacrate țării noastre.

TEHERAN. (Agerores). - 
sudorul RepubUci! Sorinllște 
nia 1a Teheran, Alexandru 
a oferit o recepție la care au luat 
S»arte A, Alam. ministrul Curții Im
periale, M. EgȘal, președintele 
Companiei naționale petroliere Ira
niene (N.I.O.C.), J.S. Emami, pre
ședintele Senatului, A. Riozi. pre
ședintele MedJUlsulul, A. Khalat- 
bary, ÎL Atiaari, ÎL Rahnama, A. 
Parsal; A Volian — miniștri, alte 
oficialități, ziariști. membri al 
corpului diplomatic. Da asemenea, 

, ambasadorul român a vorbit ta pos
turile det radio șl televiziune Ira
niene. *

Postul de televiziune iraniană a 
prezentat, cu prilejul aniversării, un 
film documentar privind dezvoltarea 
economică a României, urmat de un 
program de muzică populară româ
nească.

.„j- să 
și Iile-

■■ g Jf jteg '

Arnba- 
Româ- 
Boabă.

b.ual

NAȚIUNILE UNITE — Corespon
dentul Agerpres, C. Aîexandroale, 
transmite : Reprezentantul perma- 
nent al .țării noastre ia Națiunile 
Unite, ambasadorul Ion Datcu, a 
evocat, In cadrul unei conferințe ți
nute la postul de radio ăl municipa
lității New York, actul istoric de ia 
23 August 1044 șl Însemnătatea aces
tuia pentru dezvoltarea politică, eco
nomică șl socială a Românie!. în 
cadrul emisiunii, Alexandru Dima, 
director adjunct al Bibliotecii Ro
mâno din New York, ș-a referit la 
âcllvitățile acestei inslirațLl in di
recția popularizării culturii, vieții șl 
realizărilor poporului român. Craini
cul postului de radio a vorbit in 
eoniinuare despre insurecția de la 
23 August șl contribuția României la 
lupta Împotriva fostismuluL

. BERNA (Agerpres). Ambasadorul 
țhrii noastre in Elveția, Ion Geor
gescu, a oferit o recepție. Au parti
cipat ’reprezentanți a! administrației 
federale, ai orașului și cantonului 
Berna, membri ai corpului diploma
tic, personalități ale vieții politice, 

ih'ternâfîonale

SOVIETO-AMERICAN 
privind limitarea sistemelor 

de apărare ântiradietâ
MOSCOVA 23 (Agerpres). — Tra

tatul dinire Uniunea Sovietică și 
Stolele Unita cu privire la limitarea ■ 
sistemelor do /apărare nntlrachotă, 
adoptat miercuri la ședința Comisiei 
pentru Afaceri Externe a Sovietului 
Uniunii, a fost prezentat "spre ratifi
care Prezidiului Sovietului Suprem 
a! U.R.S.S., anunță agenția T.AS.S. 
Tratatul a fost &emnaț ta 28 mal, ta 
Moscova, de Leonid Brejnev și 
Richard Nlxog.

'Șemnațe în timpul convorbirilot' 
sovieto-nnierteane. doramentelo sini 
folositoare șl avantajoase ațlt po
porului,‘.sovlcllc, cit șl celui'ameri
can, a declarat Mihai! Suslov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Comisiei pentru Afaceri Exicmc a 
Sovietidul Uniunii. Tratatul șl acor
durile dintre U.ttS.S. șl S.U.A des
chid posibilități favorabile noii e- 
lape de convorbiri cu privire la li
mitarea Înarmărilor strategice — a 
apreciat M.A. Suslov.

CONVENȚIA NAȚIONĂLĂA l’ARWjjl REPUBLICAN
© Cuvîntarea președintelui

Nlxon
MIAMI BEACH 24 (Agerpres). — 

Miercuri, in ulilma zi a hicrârUor 
Convenției naționale a Partidului re
publican, președintele S.U.A..I Ri
chard Nixon, a rostit tradiționalul 
discurs de acceptare a Investirii sale 
drept candidat al acestui partid la 
alegerile prezidențiale din luna no
iembrie.

Președintele a apărat politica pro
movată de Administrație in Indochi
na, reafirmlnd pozițiile cunoscute in 
problema prizonierilor do război, a 
retragerii irupelor americano și a 
continuării sprijinului acordat regi
mului de la Saigon.

în continuare, el a-a referit la 
semnlfrcația vizitelor Întreprinse in 
R. P. Chineză $1 U.R.S.S., precum si 
ta Importanțe acordurilor sovfelo- 
anrțpricane privind limitarea arma
mentelor strategice ofensive îl a 
lanșal un ape! concetățenilor ®8 
sprijine și pe viitor astfel de Iniția
tive. caro pot contribui la pacea și 
destinderea internațională.

Pe plan intern, președintele Nixon 
a .declarat că, Jp cazul in case FAifJ 
reales, politic® Statelor Unite va 
merge pe linia pe care este angajata 
de aproape patru an!, evilînd „un 
brusc viraj spre stingă". Printre o- 
biectlvele pe care ți le propune să 
le urmărească In cazul cind va 
nrimi un, nou mandat, .Richard 
Nixon b menționat luoln împotriva 
InBalld șl a țomalului. a abuzului 
de droguri sl n criminalității.

Președintele S.U.A. n criticat poli
tica preconizată de Partidul demo
crat, a cărui olalforniă „promite to
tul pentru toți", dar a cârul realiza
re ar atrase după sine noi poveri 
asupra contribuabilului american.

Tovarășul
E. Honecker decorat

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Age 
țta T.A.S.S. relatează că Erich H 
neckcr. prkn-secrctar al C.C. 
P.S.U.G., a fost decorat cu Ordinul 
Lenin pentru ..marele aport In cau- r •,... .. ... • j, cu

de In 
Nikolai

, _ i nu B- 
Honecker un mesaj

za Întăririi păcii și socialismului, 
prilejul aniversării a 60 do ani di 
naștere". Leonid Brejnev, 
Podgornii șl Alexei Koslghin 
dresat iul Erich Ifoi . .' . .... 
do salut.

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Agențiile Reuter. United 
Press .International și Associated 
Presa Informează efl unități ale Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud s-au apropiat la numai 
22 de kilometri de orașul Da Nanjr, 
obllglnd assflpj trupele sal sorteze să 
m retragă pe poziții defensive. Si
tuația trupelor’ salffoneze din zonă o- 
rașulul Da Nang este extrem de cri
tică, menționează agențiile citate.

Pătrimii sud-vietnamezl au atacai. 
de asemenea, pozițiile inlărilo ale

.■rls următoarele 
a expoziției ;

.......... JB„Expoziția -România 1972», pe 
care om vlrltat-o astâsi, ne-g 
produs o minunată impresie. Ed 
demonstrează pregnant succese
le mari ale poporului frate ro
mân in construirea socialismului. 
Conținutul ?! felul în care a fost 
organizată expoziția confirmă 
prietenia frățească și colabo
rarea intre popoarele noastre. 
De asemenea, menționăm cu 
plăcere că expoziția coincide cu 
o dată memorabilă in viața po
porului român — a XXVIlI-a 
aniversare a eliberării României 
de sub fugul fascist; Exprimăm 
recunoștința noastră C.C. al 
P.CJL, guvernului Republicii 
Socialiste România pentru orga
nizarea acestei frumoase expo
ziții in orașul Kiev și pentru 6- 
cazla pe care am avut-o de a 
c'jiioaf’c exponatele. Dorim po
porului frate român noi succese 
in construirea socialismului

Inamicului din zona localității Duy 
Xuycn, și cele de pe șoseaua nr. 1,1 ta 
21 kilometri de Da Nang. (

De asemenea,- pe întreg Cuprinsul 
Vietnamului de slid au continuat 
athcurllo trupelor F.N.K lmpobrfva 
unităților și pozițiilor Întărite s‘ ’ 
ffonezo. Garnizoana, din* Kontum 
fost marți seara bombardata cu 
felît'ie, tar'IA nord șl vest de Sale 
patrioțll au deschis baraje de arti
lerie asupra bazei Lal Kite ji ai 
nlzoanel din Phu Cuong — ta 43 
respeciiv, 25 de kilometri de Saigi

U-
I n

a Frontului Patriotic Laoțian
șl logice *n cinci puncte prezentate 
la •> martie 1970 de Frontul Patriotic 
Laoțian, soluție conformă acorduri! 

___de la Genera din 1WH, realităților) 
Fronlulpi Patriotic Laoțian, condusă situației actuale din Laos - sar 
do Nouhak Phoumsavan, membru al - In' comunicat.
“ ’ ..... . . .. . Cele două părți susțin hotărlt

ția Guvernului Regal do Uniuni 
țlonnlă al Caml 1 ’ ’ * ’ ” "

Comiteiulu! Permanent al Comitetu
lui Central al Frontului.

Comunicatul relevă că cete două 
părți ssajulă c«'<i’!:ro->' rnaille victorii 
pa care le-au repurtat In lupta lor. 
in toate domeniile,' cele trei popoare 
ale IndocbineL

Problema vietnameză — arată co
municatul — trebuie reglementată pe 
baza propunerilor In șapte puncte a- 
vnnsate de G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud.

Problema laoțiană trebuie regii 
mentală pe baza soluției rezonate

țla Guvernului Regal do Uniune 
țlonală al Cambodglei, potrivit căreia, 
problema cambodgiana trebuie regle
mentată pe baza proclamației In cinci 
puncta din 23 martie 1970 n lui 
&nndei.'h Norodom Sianuk.

Popoarele vietnamez și laoțian ex
primă profunda lor recunoștință pdrr 
tru sprijinul șl,ajutorul pe care țilri. ■ 
socialiste și întreaga omenire progre- 
slstă Ie acordă luptei lor juste împo
triva agresiunii, pentru salvarea na
țională.

23 August 1B44 — arată ziarul — sc 
înscris ca o importantă linie de de
marcație in hiorla României, ca un 
Început al procesului de renaștere 
națională pentru poporul român, ca 
o mișcare socială care a deschis ca
lea construcție) noului regim socia
list. Astăzi, una din orientările prin
cipale alo politicii externe a Româ
niei este lărgirea relațiilor cu țările 

‘care s-au angajat pe calea dezvoltă
ri! economice șl ;soShle Indepen
dente. arată „El Moudjahld". ■

Publicația lunară „ALGER-RtîALI- 
TÎS" consacră un amplu articol vi
zitei pe care a lntrcprlns-o In Alge
ria tovarășul Nicotae Ccauțescu.

TOKIO (Agerpres). Presa japone
ză a acordat spații ample celei de-a 
XXVHI-a aniversări a eiiberfirl! 
României. .JAPAN TIMES", care a 
dedicat o pagină acestui eveniment, 
inserează fotografia președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolne Coaușcscu. 
Sub Uliu! „România sărbătorește a 
23-a aniversare a eliberării" sini 
publicate mesajul ambasadorului ro
mân, Iosif Gheorghiu, cu subtlllul 
„în ultima decadă — o creștere de 
cinei ori", un material consacrat re
lațiilor comerciale in dezvoltare din
tre Japonia șl România, precum șl 
materialul „Noul plan de rinei ani 
resllzeazâ obiectivele, ewmomEce ți 
sociale®.

Ziarul „DAILY YOMIURI" consa
cră’ aceluiați eveniment o paglnâ ?! 
Jumătate, In rare s!nt publicate di
verse materiale despre'industria de 

. mgșlnl-uncltc ț! Industria chimică. 
Imagini o le unor obiective Industria
le din țara noastră.

Ziarul „MAIMCIH DAILY" pu
blică un articol in care «e arată că 
România a străbătut o cale lungă In 
u!t!ml! 2® de ani, dcfinindu-șl ac
tuala ei poziție In lume.

• Plenara C.C. al’P.C. din 
Ecuador. Guayaquil a avut loc 
o plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador. 
Parliclpanțl! au analizat situația pu- 

, Utica din țară șl au aprobat linia 
partidului. S-Ș relevat că, in perie 
da" core a liecut de la ultima plena, 
partidul s-a consolidat șl și-a spo 
influența In rindul maselor populare. 
Plenara a decis să convoace cel de-al 
!X-lea Congres nl P.C. din Ecuador 
pentru 11—14 noiembrie a.c. șl a sta
bilit ordinea de zl a lucrărilor.

fîgonțta I.C.T.C. B 
in conformitate eu acordul survenit 
la convorbirile preliminare Intre re
prezentanții societăților de Cruce 
Roșie dsn R.P.D. Coreeană șl Cagoea 
de sud, autoritățile interesate ale 
celor doua părți au dat publicități! 
declarații care garantează siguranța 
șl securitatea personalului celeilalte 
părți in timpul călătoriei și șederii 
in zona In care vor avea loc convor
birile propriu-zise, precum șl în
toarcerea In bune condiții a prireb- 
nalului celeilalte părți.

La Mtaistera! de Externe 
al R. D. Genncme 8 BV1!t!°- 0 
convorbire intre lmputemicllul gu
vernului R. D. Germane și împuter
nicitul Senatului Berlinului occlden- 
taL In timpul convorbirii. împuterni
citul guvernului U.D.G. a Informat că; 
in perioada 4 Iunie — 15 august, 
32Î) 5£® de cetățeni din Berlinul oc
cidental au vizitat R. D. Germană.

Convertirile între repre- 
zostafii miffittH ai Indiei și 
Pakistmulld. Convorbirile care 
au avut loe la postul do graniță Wa- 
gafi intre generalul indian P. Ș. Bha- 
gat și generalul pakistanez Abdul 
Hamid Khan au luat sfirșit. Un co
municai oficial al Ministerului indian 
al A'.tarănl anunlă că. In cadrul ne
gocierilor, au fost luate o scrie de 
decizii In legătură cu stabilirea, linie!

, de încetare a focului In regiunea 
Cașmir. Cei doi generali, afirmă co
municatul, urmează să se Intllneoscfi 
din nou.

ecoiîowi wipayew
zările de __  _ . ___
special In Brazilia. Au- drepturi, 
toritățile ,.uv< î ’..'.te____ ... _
tale depun eforturi ranitațil, ncamestecu-t 
pentru valorificarea Iul In treburile Inter- 
complexă șl ta un nl- ne șl avantajului re
vel superior a re.sur- ciprec.
selor naționale. In do
meniul agriculturii au 
fost fixate ca obiecti
ve do prim ordin lăr
girea suprafeței cul
tivate, dotarea cu 
tehnică modernă, ex
tinderea zonelor iriga
te. In industrie, spo- 
rindu-se plopul de in
vestiții in ramura con- 

' Etrucției de mașini șl 
utilaje,. se Urmărește, 
în același timp, creh- 
rea condițiilor pentru 
realizarea unor prețuri 
competitive pe >piața 
externă pentru produ
sele manufacturate ce 
au început să apară pu 
liste exporturilor.

Pe plan extern, Uru- 
guajTJl desfășoară o 
politică de bună .ved- 
nfltale șl cooperare cu 
celelalte țări lâllno- 
americane, promovind 
raporturi prieleneștl 
cu state de pe alte 
continente. Indiferent 
de orlndulrea socială.

—... „.—„ între România fi
ani balanța comercială Uruguay

, a Înregistrat exceden
te substanțiale. Scăde
rea cursurilor ta ex
porturile de lină 0 fost 
compensată prin vln-

In fiecare an, la 25 
august, poporul uru- 

i guayan sărbătorește 
1 proclamarea Indepen- 
i dențel de stat (ta 1823), 
’ ca urmare a inlăturfl- 
) iii, după douăzeci do 
l aiti de lupte, a doml- 
’ nației colonialiste.
I j,Mina- de carne, 
i piele și. linâ, cum a 
) fost supranumită vas- 
t ta prccrie Uruguayans 
) — reprezentlnd peste
ț S3,5 la sută din ieri- 
■ loriul țări! — unele 
* măsuri adoptate de-a 
! lungul anilor — ziua

de muncă de opt ore, 
. salariu minim obllga-

t lorlu, Invățămlnt laic 
1 gratuit, controlul sta- 
i tulul asupra asigu- 
- rărilor sociale, osu- 
ț pra căilor ferate, e- 

nergiel electrice șl 
a principalelor servi
cii publice — au per
mis țării un grad re
lativ de prosperitate șl 
civilizație. Depășin- 
du-se perioada de 
stagnare dintre anii 
IO®—1070 — urmare a 
evoluției nefavorabile 
a prețurilor pe plata 
Internațională la prin
cipalele produse de 
export — in ultimii

came. In deplinei egalități 
uiqmul, respectării 
independenței 'și suve-

România 
s-au } sta

tornicit ți se dez
voltă relații de prie
tenie și colaborare In 
interesul ambelor țări, 
bazate pe principiile

Cunosc o dczvoUore 
ascendentă ’relațiile 
economice, se intensi
fică schimburile pe 
diverse alto planuri,' 
în vederea unei mai 
bune cunoașteri a 
creației materiale și 
spirituale a celor două 
popoare, intre care 
există afinități de lim
bă, de tradiții cultu
rale. Vizita efectuată 
în Uruguay, cu cițiva 
ani in urmă, de o de
legație guvernamenta
lă română a . permis 
Identificarea de ■ noi 
pbșibiUtățl de dezvol
tare a colaborării re
ciproc avantajoase, 
care și-eu găsit, de 
altfel, expresia In a- 
cordurile șli Înțelege
rile economice șl co
merciale Încheiate.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Re
publicii Orientale a 
Uruguayulul, poporul 
român transmite po
porului Uruguayan 
cordiale felicitări., u- 
rărl de pace șl pros
peritate.
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