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Recepție oferită de Comitetul Central al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășa Dolores Ibarruri 

și tovarășul Santiago Carrillo

în seara zilei de 23 August, Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri au oferit o recepție 
cu prilejul aniversării a 29 de ani de 
la înfăptuirea insurecției naționale 
antifasciste armate.

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Janos, Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Miron Constaritinescu, 
Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
loniță, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători ai instituțiilor 
centrale, organizațiilor de masă și 
obștești, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, participanți lă 
insurecția armată și . veterani ai 
războiului antifascist, generali, eroi 
ai muncii socialiste, academicieni, 
alți oameni de știință, artă și cul
tură, șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat reprezentanți ai 

partidelor comuniste și muncitorești, 
tovarășii:, Dolores Ibarruri, președin
tele P.C. din Spania. Santiago Car
rillo, secretar general al P.C. din 
Spania, Paul Verges, secretar, gene
ral al P.C. din Reunion. Jacob Lech- 
leiter, membru al Secretariatului 
Partidului Elvețian al Muncii, Ramon 
Martinez, secretar general al Parti
dului Socialist din Uruguay, Petar 
Stambolici, membru al Prezidiului 
U.C.I., Jan Gregor, membru al C.C. 
al P.C.C., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.S. Cehoslovace, 
Jan Debrouwere, membru al Birou
lui Politic al P.C. din Belgia, V. 
Teitelboim, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. din Chile, Jean ' 
Colpin, membru al Biroului Politic 
al P.C; Francez, Hegesippe Ibene și 
Gerty Archimede, membri ai Birou
lui Politic al P.C. din Guadelupa, 
Domenico Ceravolo, membru al Di
recțiunii P.C. Italian. Valentin Cam
pa, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. Mexican, Giuseppe Amici, mem
bru al Direcțiunii P.C. din San Ma- ' 
rino, Abdelaziz Belal, membru al 
Biroului Național al Partidului Eli
berării și Socialismului din Maroc, 
Andre Leonard, secretar național al 
Partidului Socialist Belgian. Hassan 
Abdel Aziz, membru al Secretariate- ' 
lui Politic al C.C. al Uniunii Socia

liste. Arabe din R.A.E., Claude Jones, 
membru al Comitetului Național al 
P.C. din Australia, Noella Dinant, 
membru al C.C. al P.C. din Belgia, 
Henri Rol-Tahguy, membru al C.C. 
al- P.C. Francez, Sergio Segre, mem
bru al C.C. al P.C. Italian, șeful 
Secției externe a C.C. al P.C.I., Wil
liam Somerset, membru al C.C. al 
P.C. din Irlanda, Bernard Mpnta'nier, 
membru supleant al Comitetului di
rector al P.S. din Franța, Ramiro 
del Rio, secretar al Biroului provin
cial Pinar del Rio al P.C. din Cuba, 
Enrique Fernandez, prim-secretar al 
Comitetului regional San Jose al 
P.C. din Cuba.

Erau prezenți Badr Eddin Su
leiman, membru al Biroului Politic 
al'Uniunii1 Socialiste Sudaneze, asis
tent al secretarului general al U.S.S., 
și membrii delegației pe care o con
duce in vizita in țara noastră, pre
cum și delegația Organizației ZÂNU 
din Rhodesia, în frunte cu președin
tele organizației,. Herbert Chitepo.

Au luat parte dr. Hafez Badawi, 
președintele Adunării Poporului din 
Republica Arabă Egipt, Pierre Chris
tian Taittinger, președintele Grupu
lui parlamentar de prietenie Franța- 
România din Senatul francez, Willy
(Continuare în pag a Il-a)
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Vineri, 24-august. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, s-a întil- 
niț cu tovarășa Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comunist din 
Spania, și Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania.

La întrevedere a participat tova

rășul Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Cu acest prilej a avut loc o in
formare reciprocă privind activita
tea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Spania și 
au fost abordate probleme ale dez

voltării raporturilor frățești dintre 
cele două partide.

In cursul convorbirii s-a reali
zat un schimb de opinii asupra u- 
nor probleme ale vieții internațio
nale, ale luptei popoarelor pentru

(Continuare în pag. a Il-a)
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pace, libertate, independență națio
nală, democrație șt socialism.

Conducătorii celor două partide au 
procedat, de asemenea, la un schimb 
de păreri în legătură cu unele pro
bleme ale unității mișcării comu
niste și muncitorești, ale frontului 
antiimperialist.

în deplin consens, s-a subliniat sa
tisfacția profundă pentru relațiile 
de prietenie militantă, conlucrare și 
solidaritate statornicite între Parti
dul Comunist 
Comunist din 
mat hotărirea 
tru extinderea 
tora — în interesul celor două par
tide și popoare, al cauzei unității 
tuturor partidelor comuniste și mun
citorești. A fost reafirmată hotărî- 
rea Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Spania de 
a-și aduce și in viitor contribuția la 
întărirea unității și solidarității tu
turor țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, ale e- 
galității în drepturi și 
lui în treburile interne, 
tării dreptului fiecărui 
a-și elabora, în deplină 
ță, linia politică, tactica

în cursul convorbirii s-au relevat 
mutațiile pozitive survenite în viața 
internațională pe calea destinderii și 
colaborării, a rezolvării pe cale paș
nică a litigiilor interstatale și s-a 
evidențiat marea însemnătate a creș
terii participării maselor populare 
la lupta pentru zădărnicirea politicii 
imperialiste de dictat și agresiune, 
pentru instaurarea unui climat de 
pace și înțelegere între popoare.

Român și Partidul 
Spania și s-a expri- 
de a se acționa pen- 
și diversificarea aces-

neamestecu- 
ale respec- 

partid de 
independen- 
și strategia.

în acest context, s-a exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele obținute 
la prima etapă a Conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare 
în Europa. S-a reafirmat poziția 
celor două partide privind necesita
tea de a se acționa pe mai departe 
pentru crearea in Europa a unui 
sistem de securitate trainică și 
cooperare care să ducă la așezarea 
relațiilor dintre statele continentu
lui pe baze noi, întemeiate pe res
pectarea între ele a principiilor ega
lității in drepturi,, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, renunțării 
la folosirea sau amenințarea cu fo
losirea forței și care să deschidă 
calea unei largi conlucrări econo
mice. tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii între toate națiunile 
europene.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania au accen
tuat necesitatea trecerii la măsuri 
practice, concrete în domeniul dezar
mării și, in primul rind, al dezarmă
rii nucleare, s-au pronunțat pentru 
retragerea trupelor străine în inte
riorul granițelor lor naționale, pen
tru lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, pentru re
ducerea cursei înarmărilor, pentru 
desființarea concomitentă a blocu
rilor militare.

în spiritul relațiilor de profundă 
solidaritate cu lupta justă a po
porului vietnamez, a celorlalte 
poare din Indochina, s-a 
convingerea că acordurile 
ris privind restabilirea 
Vietnam și realizarea 
naționale în Laos, vor fi .. . 
în viață și vor fi create toate con
dițiile pentru ca popoarele . vietna- 

\mez, laoțian și cambodgian să poa

po- 
exprimat 

de ia Pa- 
păcii in 
înțelegerii 
transpuse

tă să-și hotărască singure soarta, fără 
nici un amestec din afară, să-și în
făptuiască în deplină suveranitate 
dezideratele naționale.

Cele două partide și-au reafirmat 
solidaritatea cu propunerile guvernu
lui R.P.D. Coreene, privind reunifi- 
carea pașnică, democratică, fără inge
rințe străine, a națiunii coreene.

Cele două partide au exprimat 
solidaritatea cu forțele care luptă 
pentru libertate și independență na
țională, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru preluarea 
în ■ mîinile proprii a bogățiilor na
ționale, pentru afirmarea suverană 
a națiunilor, pentru propășirea de 
sine stătătoare pe calea progresului 
economic și social.

Conducătorii celor două partide au 
reliefat marea însemnătate a întări
rii unității tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste, democratice, a 

' întregului front antiimperialist în 
lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor 
și intereselor fundamentale ale po
poarelor și au manifestat hotărirea 
lor de a-și aduce in continuare în
treaga contribuție la realizarea a- 
cestui măreț obiectiv.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, deplină 
înțelegere reciprocă și cordialitate ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două partide, climatul întîlnirilor 
tradiționale frecvente dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Român, 
și conducătorii Partidului Comunist 
din Spania, tovarășa Dolores Ibarruri 
și tovarășul Santiago Carrillo.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au reținut la dejun pe to
varășa Dolores Ibarruri și tovarășul 
Santiago Carrillo.

Întîlnirea dintre tovarășii
J

w ■■ ZIUA NAȚIONALĂ A URUGUAYULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit, in după-amiaza zilei de 
24 august, pe Willy Claes, membru 
al Biroului Național al Partidului 
Socialist Belgian, ministrul afaceri
lor economice al Belgiei, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului, 
de Miniștri, ministrul com.erțului. ex
terior.

A fost de față Jacques Graeffe, 
ambasadorul Belgiei Ia București.

Cu acest prilej, «ministrul bel
gian a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut și cele 
mai bune urări din partea președin-

ților Partidului Socialist Belgian, 
Andre Cools și Jos van Eynde, și 
a primului ministru al Belgiei, Ed
mond Leburton. Subliniind că vizita 
pe care șeful statului român a fă
cut-o în Belgia a constituit, în evo
luția relațiilor dintre cele două țări, 
un moment de o deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea unei colabo
rări multilaterale, fructuoase, oaspe
tele a exprimat, din partea guver
nului său, hotărirea de a acționa în 
continuare pentru traducerea în viață 
a înțelegerilor convenite cu acest 
prilej.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale raporturilor 
bilaterale, relevîndu-se dorința co
mună de a da un curs ascendent 
colaborării și cooperării economice și

' i
tehnico-științifice, reciproc avanta
joase, în interesul celor două țări și 
popoare, al înțelegerii internaționale.

Mulțumind pentru urările adresate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspete ca la înapoierea în țară 
să transmită președinților Partidului 
Socialist Belgian și primului minis
tru un mesaj de cordiale urări de 
sănătate și fericire, subliniind dorința 
României de promovare pe mai de
parte a bunelor relații statornicite 
intre cele două state, intre poporul 
român și poporul belgian.

în cadrul convorbirii au fost, tot
odată, abordate unele probleme ale 
vieții economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

în conformitate 
realizată anterior, la 
avut loc la Kremlin o 
Ion Gheorghe Maurer, 
Comitetului Executiv, 
Permanent al C.C; al 
ședințele Consiliului de Miniștri al 

'Republicii Socialiste România, și 
Alexei Nikolaevici Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., consacrată exa
minării principalelor direcții ale 
coordonării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale Republi
cii Socialiste România și U.R.S.S. în 
cincinalul viitor (1976—1980).

în timpul întilnirii, șefii guverne
lor celor două țări au discutat pro
blemele referitoare la colaborarea 
româno-spvietică și activitatea ce 
se desfășoară în prezent privind 
coordonarea planurilor economiilor 
naționale ale celor două țări și au 
efectuat, de asemenea, un schimb de 
păreri privind posibilitățile de spo
rire a schimburilor de mărfuri în 
comerțul româno-sovietic in perioada 
1974—1975.

S-a ajuns la înțelegere într-o se
rie de probleme avîrid o importanță 
deosebită pentru lărgirea relațiilor 
economice dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică, 
în anumite probleme s-au dat indi
cații organelor de planificare și mi
nisterelor de ramură ale celor două 
țări cu privire la pregătirea unor 
noi propuneri concrete. Ion Gheor
ghe Maurer și Alexei Nikolaevici 
Kosîghin au confirmat hotărirea ce
lor două țări de a dezvolta și pe mai 
departe colaborarea multilaterală 
dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S. și de a înfăptui integra
rea economică socialistă, în spiritul 
hotărîrilor adoptate de C.C. al P.C.R. 
și C.C. al P.C.U.S. și de guvernele 
celor două țări, precum și la întîl
nirea din Crimeea a conducătorilor 
partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

La întilnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească, au participat : din partea ro
mână Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. ai P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al

cu înțelegerea 
24 august a 

întilnire între 
membru al 

al Prezidiului 
P.C.R., pre-

Planificării, Nicolae M, Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din partea 
sovietică N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului*  de Stat al 
Planificării, și N. N. Inozemțev, vice
președinte al Comitetului 
Planificării.

• Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19,45.
• Eglantin i CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45, la
grădină — 19,45.
o Cu mîinile curate : Ultimul 
cartuș : CENTRAL — 8,15; 11,45; 
15,30; 19,15.
e Polițistul î BUCUREȘTI — 9; 
1L15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 19.30. SCALA — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA DI
NAMO — 20.
© Urmărire la Amsterdam : EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 9;

de Stat al

★
în cursul aceleiași zile, 

sîghin a oferit un dejun 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer.

La dejun, desfășurat intr-o atmo
sferă prietenească, au participat 
K.T. Mazurov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N.K. Baibakov, V.N.' Novikov, Z.N. 
Nuriev, N.A. Tihonov, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale. Din partea 
română au participat tovarășul Ma
nea . Mănescu și alte persoane ofi
ciale. precum și ambasadorul țării 
noastre la Moscova, Gh. Badrus.

★
La plecarea din București și la în

toarcerea în Capitală, pe aeroportul 
Băneasa erau prezenți Uie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 

. Janos Fazekas, Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
precum și membri ai guvernului.

A fost de față V.I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La sosirea la Moscova și la pleca
rea din capitala U.R.S.S., pe aero
portul Vnukovo 2, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a fost salutat de 
A.N. Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N.K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Comi- 

, tetului de Stat al Planificării, N.N. 
Inozemțev, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, N.N. 
Rodionov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, N.P. Bikov,_ adjunct 
al ministrului aviației al 
de alte persoane oficiale

Au fost prezenți, de 
ambasadorul Republicii 
România în Uniunea 
Gheorghe Badrus, și membri ai am
basadei.

A.N. Ko- 
in cinstea

U.R.S.S., și 
sovietice.
asemenea, 
Socialiste 
Sovietică,

(Agerpres)

Vizitele delegației parlamentare

Delegația parlamentară din Repu
blica Arabă Egipt, condusă de dr. 
Hafez Badawi, președintele Adună
rii Poporului, care face o vizită în 
țara noastră, a sosit vineri la Brașov. 
Qașpețji, egipteni au fost salutați de. 
Marin Decu, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, și de 
Ștefan Bucur, secretarul consiliului 
popular județean.

în cursul dimineții, parlamentarii

egipteni s-au oprit la cooperativa 
agricolă de producție din Cristian, 
unde au cunoscut citeva sectoare ale 
acestei unități.

în aceeași zi, membrii delegației au 
vizitat stațiunea turistică Poiana . 
Brașov și noi cartiere de locuințe,

în timpul călătoriei, delegația par
lamentară egipteană a fost însoțită 
de Stanciu Stoian, deputat, secretar 
general al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa.

zz Vom munți tu ubnegație pentru realizarea 
înainte de termen o planului tincinal"

Sărbătorirea celei de-a 29-a ani
versări a insurecției naționale 
antifasciste armate — subliniază, 
in telegrama lor, ' Comitetul jude
țean Bistrița-Năsăud al P.C.R. și 
conșiliul popular județean — ne 
oferă prilejul, mult stimate tova
rășe secretar general, să vă adre
săm cele mai 
să vă dorim 
noastre multă 
lungată și noi 
desfășurată în 
statului nostru, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României, pen
tru întărirea continuă a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, pentru apărarea și consoli
darea păcii în lume.

Animați de perspectivele lumi
noase ale dezvoltării țării, jalonate 
în mod magistral în istoricele do
cumente ale Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R., ne este deosebit de plăcut 
să vă raportăm că oamenii muncii 
din județul nostru au realizat sar
cinile planului pe primele 7 luni ale 
anului curent în proporție de 100,5 
la sută la producția globală indus
trială și 102,6 la sută la producția 
marfă. Lucrătorii din agricultură 
au încheiat activitatea de recoltare 
a griului de pe întreaga suprafață 
cultivată și desfășoară, in conti
nuare, o intensă activitate pentru 
efectuarea în timp optim a tuturor 
lucrărilor agricole.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că, îmDre.ună cu 
Întregul partid și popor, vom

cordiale felicitări și 
din adîncul ființei 
sănătate, viață înde- 
succese în munca 
fruntea partidului și

sub jugul fascist, calde felicitări, 
urări de sănătate și viață lungă, 
spre binele națiunii române și al 
partidului.

Prahovenii, ca și întregul nostru 
popor, sînt mîndri că au un condu-: 
cător atît de iubit și prețuit, ale 
cărui înaltă comoetență, pasiune și 
dăruire, cutezanță și clarviziune 
sînt un exemplu măreț de slujire 
devotată a intereselor patriei, a 
idealurilor socialismului și comu
nismului.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii prahoveni se prezintă la 
marea noastră sărbătoare de la

Maramureș al P.C.R. și consiliul 
popular județean — exprimind cele 
mai profunde sentimente de recu
noștință ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri față de conducerea 
partidului și statului nostru, adre
săm un fierbinte salut și cele' mai 
calde felicitări Comitetului Central 
al partidului. Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Socialiste 
România, dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția excepțională ce 
o aduceți la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe

tovarășului Nicolae Ceaușescu

23 August cu realizări însemnate 
peste plan : în industrie, producția 
marfă suplimentară însumează 
proape 200 milioane lei, din care 
peste 70 de milioane lei a fost li
vrată la export. în agricultură s-a 
muncit cu abnegație pentru strîn- 
gerea la timp a producției de grîu, 
se depun eforturi susținute pentru 
ca în acest an să se obțină recolte 
sporite la,toate culturile, pentru a 
spori contribuția județului Prahova 
la fondul central de produse și la 
buna aprovizionare cu mărfuri 
agroalimentare a populației. Pe 

..... .. _____ v. ___ șantierele de investiții, recenta che- 
munci ’fără preget’pentru’ îndepli- mare a partidului a avut un puter- 
nirea exemplară a sarcinilor trasa-______________ ‘ ‘
te, garanție sigură a înălțării 
României pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației con
temporane.

a-

★
Sintem fericiți, mult stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu — se spune 
în telegrama Biroului Comitetului 
județean Prahova al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al consiliului 
popular județean — ca, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii prahoveni, să vă adre
săm, cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării patriei de

nic ecou, muncitorii constructori 
depun eforturi susținute pentru re
cuperarea restanțelor și asigurarea 
îndeplinirii integrale a planului de 
investiții pe anul 1973.

Vă dorim din inimă, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sănă
tate, fericire, aceeași neobosită pu
tere de muncă spre binele și 
greșul patriei, al poporului, 
comunism.

pro- 
spre

★
Cu prilejul celfei de-a 29-a 

versări a insurecției naționale an
tifasciste armate . — subliniază. în 
telegrama lor, Comitetul județean

ani-

marxist-leniniste a partidului și 
statului nostru.

în aceste momente sărbătorești, 
comitetul județean \de partid și 
consiliul popular județean vă ra
portează cu bucurie, scumpe to
varășe secretar general, că planul 
producției industriale pe primele 8 
luni ale acestui an a fost îndepli
nit în ziua de 22 august, urmînd 
ca pină la sfirșitul acestei luni 
să se realizeze o producție supli
mentară de peste 100 milioane lei, 
ceea ce înseamnă că colectivele de 
muncă din unitățile economice ale 
județului și-au îndeplinit de pe a- 
cum angajamentul asumat pe în
tregul an.

Răspunzînd cu cinste înflăcăratei 
chemări pe care dumneavoastră ați 
adresat-o lucrătorilor de pe șan
tierele țării, cu multă însuflețire 
acționează și constructorii mara
mureșeni pentru a scurta cit mai 
mult termenele de dare in folo
sință a noilor capacități de pro
ducție, a construcțiilor de locuințe 
și altor obiective social-culturale. 
, Colectivele de muncă din uni

tățile' economice ale județului se 
angajează, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să suplimenteze anga-

jamentul inițial pe acest an cu 
încă 50 milioane lei.

★
Oamenii muncii participant la 

mitingul și demonstrația organiza
te la Pitești cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a zilei de 23 Au
gust. — se arată in telegrama
Comitetului județean Argeș al 
P.C.R. — exprimă in numele tutu
ror locuitorilor Argeșului cele mai 
înalte sentimente de dragoste, recu
noștință și atașament față de Parti
dul Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului pe drumul 
măreț al construirii unei patrii pu- , 
ternice și prospere, față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent condu
cător al partidului și statului, cel 
mai iubit fiu al poporului român.

Sintem bucuroși să va raportăm 
că, in cinstea măreței sărbători ' 
astăzi, numeroase colective 
muncă din județul nostru și-au 
deplinit și depășit sarcinile 
plan și angajamentele luate în 
trecerea socialistă, pentru "îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men. Au fost realizate peste preve
derile planului 4 166 tone țiței, 1 515 
tone negru de fum, 1 696 tone 
t.oluen. 595 tone benzi de transport 
din cauciuc, 10 autoturisme de te
ren, mobilă în valoare de 3 mili
oane, lei și alte produse.

Vă raportăm, de asemenea, că, 
datorită sprijinului nemijlocit pe 
care l-am primit din partea dum
neavoastră, mobilizării plenare a 
'forțelor și resurselor fiecărui co
lectiv, unele întreprinderi, care în 
prima parte a anului înregistrase
ră restanțe, au intrat în ritm nor
mal de lucru și există toate con
dițiile ca pină la sfirșitul anului 
și acestea să-și îndeplinească sar
cinile de plan și angajamentele.

Cu spor se lucrează și pe ogoa
re. campania de recoltare a cerea
lelor de vară a fost încheiată cu 
10 zile mai devreme decît era pla
nificat. Vă raportăm că, în cinstea 
sărbătorii de astăzi, țărănimea 
achitat in întregime obligațiile 
tractuale față de stat, livrînd 
te prevederile contractuale 100 
de grîu.

de 
de 
în
de 
în-

și-a 
con- 
pes- 
tone

Excelenței Sale
Domnului JUAN MARIA BORDABERRY

Președintele Republicii Orientale a UruguayuluiMONTEVIDEO în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez felicitări Excelenței yoastre și poporului Uruguayan, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Poporul Uruguayan 
sărbătorește azi Ziua 
sa națională — împli
nirea a 148 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat.

Situată între Brazilia 
și Argentina, Republi
ca Orientală a Uru
guayului ocupă o su
prafață de 186 926 kmp 
și are o populație de 
aproximativ 3 milioa
ne de locuitori. Cu 
toate că este țara cea 
mai mică din America 
de Sud, hărnicia locui
torilor săi, eforturile 
pentru progres ale a- 
cestora i-au asigurat 
un loc de seamă în

rîndul statelor din a- 
ceastă zonă.

Specificul economic 
al Uruguayului e de
finit de un subsol 
sărac și de un sol ge
neros, deosebit de pro
pice creșterii vitelor și 
oilor, ramuri cu ve
che tradiție în această 
țară. Cu carnea, lina 
și pieile exportate, U- 
ruguayul își acoperă 
cea mai mare parte a 
nevoilor economice, 
în ultimii ani, paralel 
cu preocupările de 
modernizare a agri
culturii, se caută so
luții care să conducă 
la accelerarea proce-

sului de industriali
zare. Se are in vedere, 
in primul rind, stimu
larea unor sectoare de . 
bază, .cum sînt con- 

i de mașini, 
de energie

strucția 
producția 
electrică și altele.

între 
Uruguay 
nicit relații 
avantajoase.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii 
Orientale a Urugua
yului, poporul român 
adresează poporului 
Uruguayan cele mai 
bune urări de prospe
ritate și pace.

România și 
s-au stator- 

reciproc

ÎNTÎLNIRE TOVĂRĂȘEASCĂ
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

supleant al Comitetului Executiv 
secretar al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român, s-a în- 
tilnit vineri cu tovarășul Jean Col
pin, membru al Biroului Politic al

Vineri dimineață, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit- pe Willy Claes, ministrul aface
rilor economice al Belgieț.

La întrevedere a participat Jacques

*4

Timpul probabil pentru zilele 
de Z6, 27 și 28 august. In țară : 
Vreme relativ frumoasă, cu cer 
variabil. Izolat, se vor semnala 
ploi în zona de deal și de mun
te. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor 11 cu
prinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime între 20 și 30 de grade, 

... mtți. ridicate în. sud-vestul țării, 
la începutul intervalului. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă, 
cu cer variabil. Vînt slab pină la 
moderat. Temperatura ușor varia
bilă.

Comitetul Central al P. C. R.,
Consiliul de Stat

(Urmare clin pag. I)

Claes, ministrul afacerilor economice 
al Belgiei.

Se aflau, de asemenea, membrii 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de A. V. 
Grebnev, vicepreședinte al conducerii 
centrale a asociației, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Izvestia", dele
gația Asociației de prietenie coreea- 
no-română, ’ condusă de Kim Iăng 
Sun, vicepreședinte al asociației, 
vicepreședinte al . Comitetului pen? 
tru. relațiile culturale cu străi
nătatea din R. P. D. Coreeană, de
legația de ziariști din Republica 
Populară Chineză, condusă de Cen 
Ceun. membru în conducerea ziaru
lui „Jenminjibao". delegația Combi
natului chimic din Polawy — R. P. 
Polonă, condusă de Lech Sobczak, 
prim-secretar al comitetului de par
tid al combinatului, delegația Co
mitetului județean Ruse al P.C.B. și 
delegația Comitetului comunal de 
partid Pravăț din 
condusă 
locțiitor 
comunal 
roși alți

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați in țara 
noastră, atașați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic, ziariști 
străini.

S-a intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat s-au 
întreținut cordial. în timpul recep
ției. cu oaspeții, de peste hotare, cu 
șefii, misiunilor diplomatice și ata- 
șații militari acreditați la București.

Asigurind pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de sentimentele lor de 
profundă gratitudine pentru onoarea 
de a-1 . întîlni, oaspeții au exprimat 
satisfacția de a fi participat la ma
rea sărbătoare națională a României 
socialiste, 
apreciere la adresa realizărilor

comunal
R. P. Bulgaria, 

de Vasil Gheorghiev Jivkov, 
al secretarului comitetului 
de partid, precum și nume- 
oaspeti de peste hotare.

au avut cuvinte de înaltă 
in-

Partidului Comunist Francez, care își 
petrece concediul de odihnă in țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție, desfășurată intr-o ambianță de 
caldă prietenie tovărășească.

Graeffe, ambasadorul Belgiei Ia 
București.

Cu această ocazie au fost abordate 
probleme privind colaborarea și coo
perarea economică dintre cele două 
țări, perspectivele relațiilor economi
ce bilaterale.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului relațiilor 
externe al Republicii Orientale a 
Uruguayului, Juan Carlos Blanco, cu 
ocazia Zilei naționale a acestei țări.

PROGRAMUL I

făptuite și au transmis conducăto
rului partidului și statului nostru 
calde felicitări și urări de sănătate 
și fericire, de prosperitate și noi 
succese poporului român.

Oaspeții au ținut să încredin
țeze personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că activitatea neobosită 
pe care o desfășoară în fruntea par
tidului și statului nostru pentru pro
pășirea și progresul națiunii româ
ne. cit și în viața internațională, în 
interesul cauzei păcii și progresului, 
cooperării și prieteniei intre popoare, 
se bucură de prețuire și stimă in lu
mea întreagă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți ca la 
înapoiere să fie meșagerii sentimen-, 
telor de prietenie ale poporului ro
mân, să transmită partidelor, orga
nizațiilor; guvernelor' și parlamente
lor pe care le reprezintă, popoarelor 
lor un cordial salut, cele mai bune 
urări, odată cu dorința de dezvol
tare a colaborării și cooperării pe 
multiple planuri. în interesul reci
proc, al întăririi climatului de în
țelegere și conlucrare in viata inter
națională. de destindere și securitate, 
de pace în lume.

Adresîndu-se reprezentanților, miș
cărilor de eliberare națională din 
Africa și delegației Vietnamului de 
Sud, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat succes deplin în înfăptuirea 
dezideratelor naționale ale popoare
lor lor.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a fotografiat in 
mijlocul oaspeților.

înconjurați cu deosebită căldură, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întreținut, 
de asemenea, prietenește cu veterani 
ai mișcării comuniste și muncito
rești din țara noastră, ai insurecției 
naționale antifasciste armate și răz
boiului antihitlerist, cu alți partici
pant! la recepție.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

10,00 A fost odată ca niciodată... 
„Orașul meșterilor* 4 — pro
ducție a studiourilor sovie
tice. • Desene animate : Lo- 
lek și Bolek — producție po
loneză.

11.30 Telex.
11.35 Cîntece și jocuri populare cu 

soliștii și formația de dan
suri ai ansamblului „Ciprian 
Porumbescu44 din Suceava.

12,05 Orașul șk oamenik săi — film 
documentar, producție „Al. 
Sabia44,

12.15 Roman foileton „Noile aven
turi ale mușchetarilor44. Epi
sodul VII — „Trădătorul44.

13,05 Telejurnal.
16,00 Telex.
16,05 Al IX-lea Festival național 

de folclor de pe litoral. Se- 
lecțiunl- din spectacolul pre
zentat de formații artistice 
din jud. Mureș.

16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Emi

siune realizată în orașul Ga
lați, pe vasul "

19,00 Emisiune pentru 
Serbările vacanței. « 
seri : „Grădina44.

19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul „Cibinium 

un dialog între artă 
blic.

20,20 Teleenciclopedia.
21,00 Film serial „Mannix44.
21,50 Gala lunii august. Iși dau 

concursul : Mihaela Mihai, 
J Dem. Rădulescu, Ioana I- 

liant, Sandu Sticlaru, Dan 
Iordăchescu, Rodica Tapala- 

•’ gă, Mihai Fotino, Gheorghe 
Zamfir, Ștefan Tapalagă, 
Aura Urziceanu. Prezentato
rul gțilei — Florin Piersic. 
Emisiune de Alexandru Bo- 
c.ăneț și Ovidiu Dumitru.

23,00 Telejurnal.
23.10 Sport.

PROGRAMUL II
16,00 Agenda.
16.10 Film serial „Daktari44.
16.35 Concert al orchestrei de mu

zică populară a Radiotelevi- 
ziunii. Soliști : Angela Buciu, 
Ana Pacatiuș, Georgeta An- 
ghel, Aneta Stan. Maria 
Marcu, Maria Schipor, Ni
colae Sabău, Petre Săbădea- 
nu, Gheorghe Roșoga, Con
stantin Mirea (vioară). Diri
jor Victor Predescu.

17,05 Desene animate :
17,25 Capodopere ale. clasicismului 

muzical. Valentin Gheorghiu 
și Silvia Marcovici. interpre
tează Sonata Kreutzer de 
Beethoven.

17,55 Film artistic : „Apele primă
verii44 — după o nuvelă de 
Ivan S. Turgheniev. Cu : Vit 
Olmer și Alybeta Strkulova. 
Regia : Vaclav Krska.

„Libertatea", 
copil «, 

1001 de

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 24 AUGUST 1973 : 
Extragerea 
Extragerea 
36 70 19

FOND
892 936 lei 
PORT.

I:.5 20 57 6 46 76 40 68 65 
a Ii-a ; 89 49 78 28 56 51

GENERAL DE PREMII : 
din care 256 407 lei RE-

cinema
• Departe de Tipperary : PATRIA 
— 10; 12; 15; 17; 19; 21.
O Aventura lui Poseidon : FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20.30, 
FESTIVAL — 9; 11.45; 15,30; 18,15; 
21, la grădină — 19,45.
@ Procesul alb — 9,30; 12,30, Cu
tezanța — 16; 18,30; 20,45 : LUMI
NA.

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20.
q Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Tu, eu și micul Paris : DOINA
— 11; 13.15; 15,45: 18; 20.30.
q Tinerețe fără bătrînețe : TIM
PURI NOI — 10 — 18 în conti
nuare.
© Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.
A Infailibilul Raffles : BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13,45; 16: 13,15; 20,30, 
la grădină — 20, ARENELE RO
MANE — 20.
0 Dragostea începe vineri : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 20. 

& Fete în uniformă — 10; 12; 14; 
16,30; 18,30, Al treilea om — 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
O Distratul ; GRIVITA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Autostop : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
q La răscruce de vînturi î MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30. x
A Cartea junglei : VOLGA — 9; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45. 
e Ordonanța Selmenko : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.

• Un om tn sălbăticie : BUCEGI
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
20,30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30, 
la grădină — 20.
A Ciprian Porumbescu : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16; 
19, MUNCA — 16; 19.
e Fluturii sînt liberi : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30.
o Florentiner nr. 73 : COSMOS — 
15,30; 18; 20,30.
© Fantoma lui Barbă Neagră : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45,
TOMIS — 8,45; 11; 13,30; 15,45;
18,45; 20,30, la grădină — 20, FLA

MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
e Ceața : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
a Lumea se distrează : POPU
LAR — 16; 18; 20.
A Pe aripile vîntului : PROGRE
SUL — 10: 14; 19.
q ...Și salută rindunelele : PA
CEA — 16; 18; 20.
a Ultimul cartuș : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
© Veronica : VITAN — 15; 17,15;
19.30, la grădină — 20.
a Te așteptăm, flăcăule : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
a Jandarmul la plimbare : GIU- 

LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, LIRA — 
15,30; 18; 20,30. la grădină — 20. 
© Antoniu și Cleopatra : UNIREA 
— 16; 19.15, la grădină — 20,15. 
• Simon, Templar intervine : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
© Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară din parcul „23 August44) : 
Liola — 20.

@ Teatrul evreiesc de stat.: Un 
șirag de perle — 19,30.

O Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
xnase“ (la grădina Boema) : Es- 
tîval-Boema — 20.

© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Meleaguri fermecate —
18.30.

a Grădina Cișmigiu (la rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului — 
spectacol de sunet și lumină —
20.30.
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DE LA UN CAP AT LA ALTUL AL ȚĂRII, ÎN COLOANELE ENTUZIASTE ALE LUI 23 AUGUST

23 August 1944 — 23 August 1973. 
întregul nostru popor, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
conducătorului iubit al partidului și 
statului, tovarășul- Nicolae Ceaușescu, 
a pășit către cel de-al treilea de
ceniu al noii sale istorii. Libertatea 
României intră în vîrst'a deplinei 
maturități, virstă validată de marile 
transformări ale acestei perioade, de 
înfăptuirile care au dat un nou chip 
patriei — chipul nonios al dez
voltării socialiste — și i-au deschis 
cele mai generoase perspective isto
rice. Sub semnul acestui înalt ade
văr. afirmat mai pregnant ca ori- 
cind, a fost sărbătorit anul acesta 
23 August. în Capitală și in întrea
ga' țară, pe marile trasee ale de
monstrațiilor festive, pe schelele 
șantierelor sau lingă flacăra uzi
nelor cu foc continuu, sutele de 
mii de oameni ai muncii — viguroa
se coloane de umanitate socialistă, 
unind într-o singură voință genera
ții și zone geografice, naționalități 
și domenii de activitate — și-au a- 
firmat încă o dată dragostea față de 
patria socialistă, atașamentul față de 
partidul comunist, de secretarul său 
general, încrederea nestrămutată în 
politica partidului, dorința fierbinte 
de a da împlinire programului ce
lui de-al X-lea Congres, hotărîrilor 
Conferinței Naționale, de a realiza 
cincinalul înainte de termen. Sub 
semnul acestor realități definitorii, 
momentul sărbătoresc s-a constituit 
în act de matură afirmare a con
științei politice, a spiritului civic, 
patriotic ale poporului nostru. Pen
tru că, In înflăcărată exprimare a 
entuziasmului popular, în incandes
cența chemărilor și lozincilor înscri
se pe panouri sau răsunînd din zeci 
de mii de piepturi, în conținutul gra
ficelor purtate cu mîndrie, în sim
bolurile carelor alegorice, ale înscri
surilor vii desenate in fața tribune
lor — ca și în înflăcărarea cu care 
oamenii șantierelor, ai întreprinde
rilor cu foc nestins au lucrat în a- 
ceste zile — au"fost cupri'rise, afir
mate cu înaltă' expresivitate ' inarile- 
idei, hotărîtoarele obiective' sub sem
nul cărora trăiește și se dezvoltă, in 
această epocă de avînt fără prece
dent, România socialistă, țară liberă, 
și înfloritoare, angajată cu toate 
forțele sale materiale și spirituale în 
bătălia istorică pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în fiecare coloană — un gînd în
chinat patriei' și partidului. în fie
care chemare — un semn al unani-. 
mei hotăriri comuniste. Pe fiecare 
chip înnobilat de bucuria sărbătorii 
— un reflex al chipului patriei, mai 
mîndru, mai luminos ca oricînd. A- 
cestea sînt ideile cu care și-au în
soțit reporterii noștri, aflați în ziua 
marii Sărbători pe traseele de
monstrațiilor sau la locurile de 
muncă, însemnările fierbinți menite 
să schițeze profilul spiritual al 
României socialiste în memorabilul 
moment al intrării sale în ultimul 
an al celui de-al treilea deceniu de 
nouă și măreață istorie.

Flori, ginduri stat, din partea copiilor

în Piața Aviatorilor 

din Capitală

București, Piață Aviatorilor. Tri
buna centrală, străjuită de drapele 
roșii și tricolore, este dominată de 
o mare stemă a Republicii Socia
liste România, încadrată de datele 
festive-: „23 August 1944 — 23 Au
gust 1973“. Alături se văd lozincile : 
Trăiască scumpa noastră patrie, 

Republica Socialistă România", „Tră
iască Partidul Comunist Român in 
frunte cu secretarul său general — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“

De cealaltă parte a pieței, tribu
nele sînt dominate de un medalion 
cu chipurile marilor dascăli ai pro
letariatului : Marx, Engels, Lenin. 
Pe fundal sînt înscrise urările : „Tră
iască poporul român, constructor e- 
roic al socialismului !“, „Trăiască u

nitatea mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tuturor 
forțelor socialiste, democratice, an- 
tiimperialiste 1“

Este ora 8. Intimpinați cu vii și 
puternice aplauze sosesc conducă-, 
lorii partidului și statului. La tri
buna oficială urcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ștefan Voilec, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu, 

Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ton 
Pățan, Ștefan Andrei, membri ții,C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Alături de conducătorii de partid 
și de stat ai țării noastre, in tribuna 
oficială se află, de asemenea, repre
zentanți ai partidelor comuniste și 
muncitorești — tovarășii : Dolores
Ibarruri, președintele P.C. din. Spa
nia, Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania, Paul Ver
ges, secretar general al P.C. din 
Reunion, Jacob Lechleiter, membru 
al Secretariatului Partidului Elvețian 
al Muncii, Ramon Martinez,, secretar 
general al P.S. din Uruguay, Petar 
Stambolici, membru al ^Prezidiului 
U.C.I., Jan Gregor, membru ai C.C. 
alP.C.C., vicepreședinte ăl Consiliu
lui de Miniștri al R.S. Cehoslovace, 
Jan Debrouwere, membru al Birou
lui Politic al P.C. din Belgia, V. 
Teitelboim, membru al Comisiei po
litice a C.C. al P.C. din Chile, Jean 
Colpin, membru al Biroului Politic 
al P.C. Francez, Hegesîppe Ibene și 
Gerty Archimede, membri ai Biroului 
Politic al P.C. din Guadelupa, Dome
nico Ceravolo, membru al Direcțiunii 
P.C. Italian, Valentin Campa, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. Me
xican, Abdelaziz Belal, membru al 

Biroului Național al Partidului Eli
berării și Socialismului din Maroc, 
și delegația Organizației ZANU din 
Rhodesia, condusă de președintele 
organizației, Herbert Chitepo.

în tribuna oficială se afla, de ase
menea, Badr Eddin Suleiman, mem
bru al Biroului Politic al Uniunii So
cialiste Sudaneze, asistent al secre
tarului general al U.S.S.

Erau, totodată, prezenți dr. Hafez 
Badawi, președintele . Adunării Pp- 
porului din Republica Arabă Egipt, 
și Pierre Christian Taittinger, pre
ședintele Grupului parlamentar de 
prietenie Franța—România din Sena
tul francez. .

în timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu oaspeți de peste hotare, par
ti cipanți la sărbătorirea zilei de 23 
August.

în celelalte tribune se aflau con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, militanți din 
ilegalitate ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din România, partici
pant! la insurecția națională antifas
cistă armată din august 1944, gene
rali activi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, eroi ai muncii socialiste 

și alți muncitori fruntași din între
prinderile bucureștene, academicieni 
și alți reprezentanți de frunte ai 
vieții științifice și culturale, activiști 
ai organelor centrale de partid și de 
stat, ziariști români și străini.

De asemenea, au luat loc Andră 
Leonard, secretar național al Parti
dului Socialist Belgian; Hassan Abdel 
Aziz, membru al Secretariatului Po
litic al C.C. al Uniunii Socialiste 
Arabe din R.A.E., Giuseppe Amici, 
membru al Direcțiunii P.C. din San 
Marino, Claude Jones, membru al 
Comitetului Național al P.C. din Aus
tralia. Noella Dinant. membru al 
C.C. al P.C. din Belgia, Henri Rol- 
Tanguy, membru al C.C. al P.C. 
Francez. Sergio Segre, membru al 
C.C. al P.C. Italian, șeful Secției ex
terne a C.C. al P.C.I., William So
merset, membru al C.C. al P.C. din 
Irlanda. Bernard Montanier, membru 
supleant al Comitetului, director al 
Partidului Socialist Francez, Ramiro 
del Rio, secretar al Biroului provin
cial Pinar del Rio al P.C. din Cuba. 
Enrique Fernandez, prim-secretar al 
Comitetului regional San Jose al P.C. 
din Cuba.

A asistat, de asemenea, Willy Claes, 
ministrul afacerilor economice al Bel
giei.

în tribune se aflau membrii dele
gației Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de A.V. Grebnev, 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a asociației, redactor-șef adjunct al 
ziarului „Izvestia", delegația Asocia
ției de prietenie coreeano-română, 
condusă de Kim Iăng Sun, vicepre
ședinte al asociației, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din R.P.D. Co

Scutul nebiruit al libertății 

noastre
Conform tradiției, defilarea trupe

lor este deschisă de batalionul Aca
demiei militare, alcătuit din ofițerii- 
elevi care se pregătesc să devină des
toinici comandanți și pricepuți acti
viști politici. Urmează elevii școlii 
militare de ofițeri activi „Nicolae 
Bălcescu" și. în imediată apropiere, cel 
mai tinăr eșalon al armatei : elevii 
liceului militar „Dimitrie Cantemir".

în ritmul marșului ostășesc „Eroii", 
trec prin fața tribunei infanteriștii, 
raportînd cu mîndrie că optzeci la 
sută dintre ei sînt purtători ai titlu
lui „Militar de frunte"... Urmează, 
rupți parcă din steiul carpatin, 
vînătorii de munte. Cu pas viguros 
defilează grănicerii. Trec apoi, su- 
gerînd cromatic mediul în care se 
instruiesc, marinarii. Coloana batali
oanelor este încheiată de militarii 
din trupele Ministerului de Interne, 
în zumzet de motoare își face 
apariția coloana trupelor mecani
zate. Coloana transportoarelor blin
date de cercetare și autoamfibii este 
precedată de mașini blindate pe 
șenile. Deasupra lor flutură drapelul 
Diviziei ,.Tudor Vladimirescu". Os
tașii acestei mari unități se prezintă 
cu rezultate deosebite în pregătirea 
de luptă și politică... Trec apoi, în 
ordine, militarii parașutiști, ambar- 
cați pe autoturismele de teren ARO. 
Ei raportează că peste 60 la sută din 
grupele și plutoanele unității sînt 
„subunități de frunte"... Apoi defi
lează... aviația. La mică altitudine — 
elicopterele : apoi o pasăre argintie 
despică văzduhul. Ajuns în dreptul 

reeană, delegația de ziariști din Re
publica Populară Chineză, condusă 
de Cen Ceun, membru in conducerea 
ziarului „Jenminjibao", delegația 
Combinatului chimic din Polawy — 
R. P. Polonă, condusă de Lech Sobc- 
zak, prim-secretar~ al Comitetului de 
partid al combinatului, delegația Co- . 
mitetului județean Ruse și delegația 
Comitetului comunal de partid Pra- 
văț din R. P. Bulgaria, precum și nu
meroși alți oaspeți de peste hotare.

La demonstrație erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă România, ata
șați militari și membri ai corpului 
diplomatic.

Pe vastul platou al pieței sînt a- 
liniate trupe reprezentînd toate ar
mele, o fanfară militară și un cor 
ostășesc alcătuit din aproape 1 500. 
persoane.

Se dă semnalul de începere a pară- 
zii militare. în fața tribunei centrale, 
ministrul apărării naționale, general; 
de armată Ion Ioniță, primește ra
portul comandantului parăzii, gene- . 
ral-locotenent Nicolae Militaru. , .

Ministrul apărării naționale, înso
țit de comandantul parăzii, trece ®- 
poi in revistă trupele, felicitlnd pe 
militari cu ocazia zilei de 23 Au
gust.

După trecerea in revistă a trupelor,. 
ministrul apărării naționale urcă la 
tribuna oficială și prezintă raportul, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co-' 
mandantul suprem al forțelor noas-, 
tre armate.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România, în timp 
ce văzduhul vibrează de salvele de 
artilerie trase în semn de omagiu a- 
dus marii sărbători.

pieței, supersonicul pilotat de colone
lul Nicolae Cara se Înalță brusc pe 
verticală, dispărind in stratosfera. Ii.' 
urmează alte aparate, în formații geo
metrice de cite trei, piloții ctemon- 
strînd. și cu acest prilej, înalta lor 
măiestrie' de apărători ai spațiului, 
aerian românesc... Parada militară, 
continuă, în. impresionantă desfășu
rare. Trece coloana artileriei, des
chisă de un divizion de rachete anti
tanc urmat de o unitate de artilerie 
reactivă. Puternice mașini pe șenile 
tractează tunuri obuziere de mare ca-, 
libru servite de militari destoinici.

Sub greutatea zecilor de tone defi
lează apoi tancurile. Toți mecanicii 
conductori de la ldviere poartă cu 
mîndrie titlul de specialiști de clasă, 
titlu prin care răspund succeselor do- 
bindite de frații lor din uzine, de cei 
de pe ogoare... Ca o concluzie a în
tregii parade militare, a forței și ela
nului pe care ea a sugerat-o, în în
cheiere defilează rachetiștîi.

Parada militară a constituit o ima
gine vie a forței ■ combative, a înal
tului grad de pregătire a armatei 
noastre.

Trup din trupul poporului munci
tor. dispunînd de o înaltă pregătire 
de luptă și politică, de înzestrare cu 
armament și tehnică de luptă mo
derne. bucurindu-se de grija perma
nentă a partidului și statului, arma
ta noastră este gata oricînd să apere 
înfăptuirile socialiste, independența 
și suveranitatea noastră națională.

(Continuare în pag. a IV-a)

Purtind pe brațele lor puternice portretele conducătorilor partidului și statului nostru socialist, flamurile purpurii și tricolore, trec intr-un șir neîntrerupt coloanele oamenilor muncii din Capitală
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Aceeași

(Liniare din pag. a IlI-a)

Stăpinind cu pricepere mijloacele tehnice de luptă, ostașii patriei sint tot
deauna la datorie

In același timp, in spiritul politicii 
profund internaționaliste a Partidu
lui Comunist Român, armata noastră 
dezvoltă colaborarea cu armatele ță-

rilor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, ale tuturor țărilor socia
liste, instruindu-se temeinic și adu- 
cîndu-șj astfel contribuția la apăra
rea cauzei socialismului și păcii in 

.lume.

Brutul înarmat
•>

arsc de soarele mării, trec in rinduri compacte, 
marinarii forțelor noastre armate

cu chipuri 
in pas cadențat

Vii aplauze intimpină intrarea in 
piață a demonstranților gărzilor pa
triotice. în rinduri strinse. in bine
cunoscutele uniforme cachi. ,cu ecu
soane tricolore pe braț, cu bascurile 
așezate pe-o sprinceană, trec bărbați 
și femei in ale căror priviri se ci
tesc dirzenia, hotârirea de a apăra, 
la nevoie cu arma in mină, cuceri
rile revoluționare ale poporului. 
Aceeași dirzenie și hotărire cu care 
minuiesc, pe frontul pașnic al pro
ducției. uneltele și mașinile... Trec 
in rinduri drepte muncitorii de la 
„Autobuzul", formațiuni ale uzinelor 
„23 August", „Timpuri Noi", „Vul
can". ale unor ministere și ale altor ■ 
instituții. 3 000 de luptători, dintre 
care mulți poartă pe piepturi, ală
turi de insignele și decorațiile mun
cii, ordine și medalii militare, dovezi 
ale vitejiei de care au dat dovadă, 
in urmă cu 29 de ani, in luptele 
pentru eliberarea țării de sub jugul 
fascist. în -primele rinduri la locul 
de muncă ; in primele rinduri la 
pregătirea de luptă I Iată-1. de pildă, 
pe tehnicianul Mihail Cardiș, de la 
Ministerul Industriei Metalurgice : 
este decorat cu „Ordinul Muncii" cla
sa a Il-a, iar în cadrul gărzii din care 
face parte îndeplinește funcția de 
comandant de pluton. La rindul său. 
Constantin Ciotirlă, controlor tehnic 
de calitate la ...Electroaparataj". este 
unul dintre veteranii fronturilor de 
luptă antifascistă din Tatra. Alături 
pășește Ion Vilcu, electrician la 
„Timpuri Noi", participant la luptele 
pentru eliberarea Ungariei de cotro
pitorii fasciști. 11 recunoaștem in 
rinduri și pe Ion Iacobescu. Erou al 
Muncii Socialiste, de la Fabrica de 
bere .,Rahova", respectat și ca loc
țiitor al comandantului gărzii patrio
tice din întreprindere. La fel ca și 
Ion Lungu. unul dintre fruntașii in 
producție ai fabricii de relon „Pan
duri", comandant de companie de 
gardă patriotică. Dar ciți fruntași nu 
pot fi întilniți aici 1 Cu fruntea sus, 
in cadență, pășesc prin fața tribu
nelor și Gheorghe Mihăilă. instala
tor la UREMOAS. și Vasile Niță, 
maistru principal la Revizia de va
goane București—Grivița. Erou al 
Muncii Socialiste, comandantul găr
zii patriotice din întreprindere...

După gărzile patriotice trec for
mațiile civile de apărare locală anti
aeriană ; apoi coloana Crucii Roșii, 
alcătuită din 200 de surori. 200 de 
echipiere de grupe sanitare și tot 
alifia echipieri ai posturilor de prim- 
ajutor de la uzinele „Republica", 
I.O.R., „Policolor", Uzina de medica
mente București, fabrica „Boran- 
gicul". Fabrica de confecții și trico
taje București, IPROMET, „Electro
nica" și altele, reprezentind cu 
drie pe cei 730 000 de membri ai 
cii Roșii din Capitală.

Cu aplauze, cu vie emoție 
întimpinată coloana alcătuită 
tineri și tinere in uniforme albastre. 
Ei poartă cu mindrie stemele Repu
blicii 'Socialiste România, Partidului 
Comunist Român și Uniunii Tinere
tului Comunist, precum și- drapelul 
Comitetului municipal U.T.C. Sint 
reprezentanții zecilor de mii de ute- 
ciști participant la pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei din 
Capitală, din întreaga țară. Căci în 
coloana primăvăratică sînt reprezen
tate toate județele țării : o.mie de 
tineri din întreprinderi, instituții, și 
școli prezintă în marș vioi activită
țile concrete ale pregătirii lor in ca
drul cercurilor tehnico-aplicative de 
transmisiuni și parașutism, de circu
lație și pregătire sanitară și de pla
norism — un raport concret in fața 
partidului, a secretarului său general, 
în coloană distingem tinerii de la 
întreprinderea „Dîmbovița" și pe cei 
de la liceul „Matei Basarab" — cen
tre fruntașe pe Capitală în pregăti
rea tineretului pentru apărarea pa
triei — ca și pe cei care, din în
treaga țară, au mers în vara aceasta 
în taberele U.T.C. pentru a învăța 
să devină destoinici comandanți de 
grupă.

Brațul înarmat al poporului. Vîrst
nici și tineri, bărbați și femei, repre
zentanți ai tuturor domeniilor de 
activitate, aduc pe traseul marii de
monstrații mărturia trainică a unei 
înalte conștiințe politice și civice, pa
triotice, exprimă hotărirea de a apă
ra. la nevoie cu prețul vieții, patria 
socialistă, cuceririle revoluționare ale 
poporului muncitor condus de parti
dul comunist.

Defilează viitorul

Un freamăt de 
bunele, intreaga 
ției. Fanfara iși 
Defilează pionierii. Defilează viitorul. 
Bluze albe, cravate roșii, tobe și 
trompete. Pantaloni scurți, pas vioi, 
voioșie și emoție. In priviri : seriozi
tatea candidă cu care ne uimesc tot
deauna copiii patriei în tot ce între
prind, harnici, inteligenți, entuziaști, 
pricepuți — chezășie a frumuseții 
viitorului profil uman al țării... Sint, 
pe acest traseu-, doar citeva mii din 
cele două milioane de membri ai 
organizației pionierilor. Ei re
prezintă. in cadrul marii sărbători, 
pe colegii lor, școlari harnici bueu- 
rindu-se acum de binemeritata va
canță petrecută alături de părjnți sau 
in sutele de tabere de pe întreg 
cuprinsul țării. 300 000 de copii se 
află in asemenea tabere, înfrățiți cu 
sute de oaspeți ai lor, copii din toate 
țările socialiste sau din Anglia 
din Finlanda, din S.U.A., Franța 
alte țări. Lipsesc, de asemenea, 
coloana voioșiei 
zenți in ea prin 
tele lor — alte 
bri ai celor peste 2 500 
de „Cutezători" 
explorează frumusețile țării, se ini
țiază în tainele drumeției, ascultă

duioșie străbate tri- 
piață a demonstra- 
schimbă melodia.

Cu trupuri oțelite.

Și 
Și 

din 
— dar sînt pre- 
veștile despre fap- 

mii de copii, mem- 
de echipaje 

care în aceste zile

min- 
Cru-

este 
din

luptător, pentru-al nostru-ntreg 
por", „România să trăiască, socialis
mul să-nflorească“. „Ceaușescu- 
România, pacea și prietenia".

La această măreață sărbătoare, oa
menii muncii din Capitală, care au 
lansat cuvintul de ordine: „Cincinalul 
in patru ani și jumătate", se prezin
tă cu „grădina lor de aur", bogată 
în roade. Pină la această dată, peste 
o treime din întreprinderile bucu- 
reștene au îndeplinit planul produc
ției industriale pe 8 luni, creindu-se- 
astfel premisa realizării, pină la sfir- 
șitul acestei luni, pe ansamblul Ca
pitalei, a unei producții suplimen
tare de peste 900 milioane lei.

...Prin fața tribunelor trec corn 
structorii de mașini de la uzinele 
„23 August". Prezent in coloană, Ion 
Hogea, strungar, ne spune: „Vin la 
această demonstrație cu o sporită 
bucurie. Acum două zile am fost 
confirmat membru al Partidului Co
munist Român. Pentru mine, această 
sărbătoare va rămine de neuitat". 
Lingă el pășesc ceilalți muncitori, din 
secția motoare, secție care a împlinit 
două decenii de rodnică activitate. 
Alături, de la aceeași uzină: forjorul 
Gheorghe Molnar, veteran în mese
rie, Ion Borșa, muncitor ■ specialist 
cu remarcabile realizări în acțiunea 
de autoutilare, Gheorghe Buruc, 
Erou al Muncii Socialiste, de nu
mele căruia se.leagă fabricarea pri
melor locomotive românești L.D.H. 
de 350, 750 și 1250 C.P. Ei și tovară
șii lor de muncă se prezintă la ma
rea sărbătoare cu un buchet de rea
lizări de prestigiu: suplimentar 10 
motoare de 350 C.P., 7 locomotive 
L.D.H. de 1250 C.P., aproape 
tone de metal economisit.

...Trec apoi constructorii de utilaje 
chimice de la „Grivița Roșie", cita
delă cu vechi tradiții revoluționare. 
„La această sărbătoare — ne-a spus, 
cu citeva momente inainte. ing. Ma
rin Voinea, secretarul comitetului de 
partid — colectivul nostru se înfăți
șează cu realizări frumoase, bază 
certă pentru îndeplinirea angajamen
tului: cincinalul in patru ani și cinci 
luni. Avem de acum un avans de 
trei luni și jumătate".

...O adevărată Întrecere în cadrul 
marii întreceri cu timpul anunță 
sutele de grafice și pancarte purtate 
pretutindeni în țară de muncitori 
tineri și vîrstnici, români, maghiari, 
germani, înfrățițr intru aceleași idea
luri, întru aceleași năzuințe.

în întreprinderi se dă o strînsă bă
tălie cu orele și minutele pentru ca, 
de exemplu, la UREMOAS cincina
lul să fie îndeplinit în- 4 ani și 4 
luni ; Ia întreprinderea de medica
mente în ' 
la C.P.L.
4 ani ; la
6 luni...
sînt conectate fără excepție uzine și 
fabrici din toate județele țării. Ele 
anunță azi că au cîștigat săptămîni 
și luni prețioase în raport cu sarci
nile cincinalului : Botoșani — 4 luni 
și 10 zile, Suceava — 2 luni și 20 de 
zile, Satu-Mare și Covasna — 62 de 
zile, Timiș — 97 de zile, Alba și 
Vaslui — cîte 30 de zile, Iași și Me
hedinți . j— cite.20 de zile... De pildă,;/ 
la Cluj onoarea,, cțe,,,a deschide „ co- . 
Ioana demonstranților 
anul 
derii 
lanț 
din

nerea in funcțiune — colectivul de 
la „Electrotimiș" din Timișoara s-a 
prezentat în chip matur 
monstrație. Dovada ? Au 
înainte de termen unităților 
tehnice beneficiare produse 
loare de 1,5 milioane lei.
virstă. abia citeva luni de activita
te, o au și noile colective de la U- 
zina metalurgică din Bistrița-Năsăud, 
în’ care fiii și nepoții' țăranilor cin- 
tați de Coșbuc se dovedesc a îi 
pricepuți strungari, frezori, rectifi
catori, lăcătuși...

600

4 ani și 4
20 de zile ; 
F.C.T.B. In 
in 4 ani și

4 ani, 5 luni și 
Pipera și la 
„Semănătoarea"
Dar la acest elan creator

nice, tricotaje, încălțăminte, mobilă, 
compresoare etc. „Cind realizăm 
compresoarele — ne spune .Dumitru 
Răducanu de la uzina „Timpuri Noi" 

o părticică din ființa și 
noastră, gindind că in fe- 
contribuim la îndeplinirea 
Congresului al X-lea al 
privind extinderea expor-

— punem 
priceperea 
Iul acesta 
sarcinilor 
partidului . 
tului, la creșterea peste hotare a 
faimei și prestigiului țării noastre". 
Economista Aneta Cuciureanu, șefa 
serviciului planificării de la I.S.C.E. 
kîașinexport-import — pe care de 
asemenea am întîlnit-o în coloana 
de demonstranți — a ținut să ne 
precizeze că exportul de mașini-u- 
nelte a crescut in primele 7 luni 
ale acestui an, față de aceeași _ pe
rioadă 
sută.

PRODUSE ROMANEȘTI SPRE 
MERIDIANELE LUMII. Mărfurile 
semnate „Made in Romania", mesa
geri in lume ai inteligenței tehnice 
românești, ai măiestriei muncitori
lor și inginerilor noștri, sint și ele 
prezente azi la marea demonstrație, 
prin cei care le produc.

...110 — acesta este numărul 
rilor cu care România întreține 
lății comerciale. Numai în două 
cenii volumul comerțului nostru
terior a crescut de 9,3 ori ; anul tre
cut s-a vîndut pe piețele externe 74 
la sută din producția de autoturis
me de teren, 98 la sută din pro
ducția de strunguri rotunde, 34 la 
sută din producția de locomotive 
Diesel-electrice, 37 la sută din pro
ducția de tractoare, 51 la sută din 
cea de sodă calcinată ș.a.m.d. Sînt 
doar citeva cifre care atestă schim
bările esențiale produse în structu
ra exportului nostru. Capitala rapor
tează , depășirea sarcinilor la export 
pe primele șapte luni ale anului cu 
peste 80 milioane lei valută — ma
terializate în mii de receptoare pen
tru radiodifuziune, autoutilitare, va
goane cisternă, calculatoare electro-

SUB 
o dată, 
oameni ai muncii au demonstrat că 
ștacheta calității, a competenței lor 
profesionale se ridică neîncetat. Iată, 
de exemplu, trec acum prin. Piața. 
Aviatorilor muncitorii, inginerii. și 
tehnicienii de la întreprinderea de 
mașini grele din Capitală. Ei vin aici 
cu o izbindă deosebită : turboagre- 
gatul • de 330 MW, o autentică pre
mieră tehnică națională, cel mai 
complex produs industrial din cite 
s-au fabricat vreodată Ia noi. Con
struit exclusiv din repere și piese 
românești, produsul este totodată o 
expresie a înaltelor calități umane 
ale celor care l-au realizat.

Cincinalul actual este, pe drept 
cuvînt, denumit și cincinalul cali
tății, cincinalul afirmării impetuoa
se a prestigiului produselor ro
mânești în competitivitate mondială.

■¥

Hărnicie și pricepere

în munca pentru
recolte bogate

înfiorați vocile istoriei, string cu 
sirg comori etnografice, geologice, 
arheologice, culeg plante medicinale, 
transpun pe peliculă sau pînză ima
gini din peisajul fermecat al țării. 
Pentru toate acestea, pentru copilă
ria fericită, pentru bucuriile vacan
ței, pentru comorile școlii (anul aces
ta. cartea cu cel mai mare tiraj 
este... abecedarul) demonstrează acum 
pionierii, ărătîndu-și măiestria in 
frumoase exerciții gimnastice și fă- 
cind să culmineze participarea lor 
prin explozia de dragoste cu care, 
ca de obicei, invadează tribuna ofi
cială. Florile vieții inmînează flori 
ale grădinilor țării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elenă 
Ceaușescu, celorlalți conducători de, 
partid și de stat, oaspeților străini 
aflați in tribune. Obrazuri fragede se 
lipesc cald de obrazul conducăto
rului partidului și statului. Sînt 
gesturi sub semnul cărora se defi
nește o întreagă realitate a României 
socialiste — grija partidului față 
de viitorul țării — gesturi prin care 
coloana pionierilor rămîne vie în 
conștiința asistenței chiar și după ce 
miile de cravate roșii au lăsat loc 
in fața tribunei altor coloane de de
monstranți.

i-a revenit,' 
acesta, colectivului întreprin- 
mecanice de material ru- 

„16 Februarie". Pe placarda 
fruntea coloanei stă scris „Din 

5 august lucrăm în contul cifrelor de 
plan ale anului 1974“. Și nu e sin
gura întreprindere din Cluj cu ase
menea rezultate.

Victorii repurtate

în Piața Aviatorilor din Capitală 
— o pancartă pe care stă scris : „Ță
rani, consacrați toată energia și pu
terea voastră de muncă înfloririi a- 
griculturii, înfăptuirii programului e- 
laborat de Partidul Comunist Ro- , 
mân". Lucrătorii întreprinderii agri- ' 
cole de stat Mogoșoaia, unitate care 
livrează mari cantități de produse a- 
gricole pentru aprovizionarea popu
lației, raportează despre succesele 
obținute in producție. Anul trecut, 
ferma „Roșia" din cadrul acestei în
treprinderi a cîștigat concursul pe 
țara al fermelor zootehnice din I.A.i 
realizind o producție de 4 030 
de lapte de fiecare vacă. 
gajamentele1''Kcolectivului.. de

, Kțrevă<Ț depășirea ..planului, la produc
ția globală.

...La Slobozia, in centrul Bărăga
nului, lucrătorii ogoarelor rapor
tează că, in acest an, județul s-a si
tuat pe primul loc pe țară in ce pri
vește nivelul recoltei de griu. Pentru 
a da viață sarcinilor trasate de con
ducerea partidului privind sporirea 
producției de griu, oamenii ogoarelor 
de aici au stabilit ca, anul viitor, me
dia la hectar pe județ să depășească 
4 000 de" kg. La ora sărbătorii, oame
nii Bărăganului raportează că depun, 
în continuare, eforturi ca lucrările 
prioritare de sezon — arăturile, fer
tilizarea și însilozatul furajelor — să 
fie executate in timpul optim și la 
un nivel calitativ superior. De altfel, 
de citeva zile, aici a început recol
tatul primelor hectare de floarea- 
soarelui, de pe suprafața destinată 
însămințării griului. Reprezentanții 
celor 20 de unități agricole din județ 
decorate cu „Ordinul Muncii" clasa .1 
poartă cu mîndrie „medaliile plinii".

...După aluminiști, la Slatina, in

o., 
litri 
An- 
aici

marea demonstrație a oamenilor mun
cii din județul Olt urmează reprezen
tanți ai lucrătorilor de pe ogoare. 
Distingem in marea coloană pe coope
ratorii din Stoicănești, cei care pen
tru producția de griu din anul 1972 ' 
au fost distinși cu „Ordinul Muncii" 
clasa I, cei care, pentru înfrumuse
țarea comunei lor. au ocupat locul .1 
pe țară în întrecerea patriotică și o 
nouă distincție : pentru a 5-a oară, 
in decurs de 10 ani, li s-a decernat 
„Ordinul Muncii" clasa I. Urmează alți 
medaliați : cooperatorii din Dobroslo- 
veni și Scornicești ; apoi cei din alte 
cooperative agricole, unde realizările 
sint, de asemenea, -semnificative. Cea 
mai mare. pacte, a. cooperatorilor au 

, fost prezepți. inșțL.ip, ziua mării săr
bători pe ogoare,’ lă strînsul recoltei 
de legume, struguri și sfeclă de za
hăr, la pregătirea terenului pentru 
viitoarea recoltă de cereale. Mii de 
cooperatori și mecanizatori au 
in toate unitățile agricole din 
și pină-n nordul județului.

...în tribuna oficială de la
Mare îl aflăm și pe președintele coo
perativei 
care, an 
nivelul 
din țară.
tăm cultura plantelor tehnice, 
cum ne arată partidul — ne spunea 
președintele. La cînepă obținem anul 
acesta 9 000 kg la hectar și ne-am 
propus ca, în 1974, să ajungem la 
10 000. Tovarășul Ceaușescu a arătat 
doar clar la ultima consfătuire de la 
Mangalia ce importanță majoră are 
sporirea producției la culturile teh
nice pentru economia națională. Este 
în interesul nostru și al tării să li
vrăm cit mai multe materii prime 
pentru industrie".

lucrat 
sudul

Satu-

759 b

agricole din Foeni, unitate 
de an, obține producții la 
celor mai bune cooperative 
„Ne vom strădui să dezvol- 

așa

L*.  PRIMUL LOR RAPORT. 
„Trec rinduri, rinduri muncitorii" — 
sună un vers cîntat de mii de gla
suri din coloane...

...Rindurile clasei noastre munci
toare sporesc neîncetat. De la un an 
la altul, noi întreprinderi și capaci
tăți de producție industrială apar 
pe harta țării. De la începutul anu
lui s-au pus în funcțiune peste 230 
de asemenea noi obiective. In indus
tria Capitalei, bunăoară, în 1973, lu
crează în plus față de anul trecut 
peste 12 000 de noi salariați, ca 
urmare a intrării in funcțiune a nu
meroase și moderne capacități de 
producție, la întreprinderile „Tim
puri Noi", „Republica", Uzina de 
mecanică fină, „Vulcan", „Anticoro- 
ziv". întreprinderea de mase plasti
ce București, întreprinderea de uti
laj pentru industria alimentară, în
treprinderea mecanică de utilaj chi
mic ș.a. Toate aceste capacități de 
producție au fost puse în funcțiune 
cu un avans de 1 pină la 9 luni.

„înflorește țara mea" ! — este
versul pe care l-a cintat, la acest 
23 August, colectivul exploatării-mi
niere Turț, prima unitate de acest 
fel din județul Satu-Mare, pusă în 
funcțiune la începutul acestei luni. 
Minerii din Oaș raportează, cu acest 
prilej, secretarului general al parti
dului că își vor face pe deplin dato
ria față de patrie, că vor ridica, 
prin muncă, faima meseriei lor la 
faima de care se bucură, în lume, 
minunatele datini oșenești. Sub pe
cetea unor 
ție . pentru 
rea națiunii 
deplinirea mai devreme 
lului au demonstrat intiia dată și 
producătorii aluminei din Tulcea. In 
mijlocul colectivului celei mai mari 
uzine de alumină din țară regăsim 
chipuri cunoscute pe care le-am in- 
tilnit deseori in zilele de șantier, 
contribuind la ridicarea uzinei de 
azi. Cu „certificat de naștere" sem
nat în acest an a venit la demonstra
ție și colectivul întreprinderii de 
scule și matrițe din Focșani. în ciu
da tinereții sale — 8 luni de la pu-

Tovarășele noastre, mîndre
fife roadele muncii lor

Cite femei numără coloanele 
demonstranți care trec acum 
Piața Aviatorilor, prin 
tuturor marilor orașe ale țării ? Greu 
de spus o'cifră exactă. Dar zimbe- 
tul lor, înflorit, de bucurie, frumuse
țea din pasul șt gesturile lor, grația 
cu care înalță flori, agită flamuri 
sau cu care își arată tribunei copiii 
aduși la demonstrație — sint prezen
te în fiecare rînd al demonstrației. 
O figură de stil ? Nu. Expresia unei 
realități concrete. Căci, să nu uităm, 
femeile reprezintă, 51 la sută din 
populația României și 44,7 la sută 
din populația ocupată in economia 
națională, 32.4 la sută din forța de 
muncă in industrie, cu preponderențe 
in unele ramuri (71 la sută in indus
tria textilă, 80 la sută in confecții, 
57 la sută in pielărie si încălțăminte, 
59,7 la sută în agricultură. 62 la sută 
în invățămint, artă și cultură, ' 
la sută in ocrotirea sănătății și as

de 
prin 

esplanadele
consemnăm, de 

de
tență socială). Să 
asemenea, faptul că peste 1 300 
femei dețin titluri de doctor și doctor 
docent, că aproape 600 sint membre 
ale uniunilor de creație și, mai ales, 
că numeroase femei ocupă posturi de 
răspundere în conducerea unor ' în
treprinderi și instituții, unități agri- 
oole, școli etc. O- realitate căreia ho- 
tărirea plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1973 i-a dat și ii va da un rod
nic impuls către sporirea rolului fe
meii in viața economică, politică și 
socială a țării, către valorificarea mai 
amplă a potențialului de energie 
creatoare pe care îl reprezintă tova
rășele noastre de muncă și viață.

...O necesitate generată de înseși 
caracteristicile societății noastre și, 
simbolic, de coloanele marii sărbă
tori. Iată citeva dintre numele de 
mîndrie notate în Piața Aviatorilor : 
Eugenia Niculescu, Erou al Muncii

realizări 
propășirea 
socialiste.

Pe solul ferm, ca și pe cerul liber al patriei, gata pentru apărajea libertății 
și cuceririlor revoluționare ale poporului

de excep- 
și ferici- 

pentru în- 
a cincina-sub conducerea partidului

Copilărie, numele tău este fericire, grație, frumusețe lpentru apararea caruia nici un efort nu e prea 
nici un sacrificiu

Patria, avutul nostru cel mai de preț 
mare.

Parada militară — o demonstrație a forțelor de nebiruit puse în slujba apărării muncii 
noastre pașnice

Peste Piața Aviatorilor, rămasă 
pentru citeva minute in așteptare, ră
sună ritmurile marșurilor muncito
rești. Și iată, în spațiul larg dintre 
tribune pătrunde coloana fără sfirșlt 
a oamenilor muncii...

Peste fluviul uman in mișcare sint 
înălțate, de viguroase brațe, portre-

tele secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător iubit, ale cărui viață și ac
tivitate se identifică cu destinele și 
interesele Întregului popor. Mulți
mea scandează cu putere „Douăzeci 
și trei august libertatea ne-a adus", 
„Ceaușescu—P.C.R „Ceaușescu,

:•••■ ■:
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Instantanee

cercetare 'școală - producție

au' ra-

rapor-
cercetării

fete și

Ia Iași, la Bucu-
Vidra. Tot pe acest 
fost terminate ieri 
la captările secun-

Indisolubilă unitate:

acest cincinal, 
o zestre 

mai viguroasă

Ziua și 
de flori

• x tribună, 
harnicelor

la

forțele și a con- 
bucurie — bucu- 
exprimaț-o • .față 

secretarul său

manifestație

de muncă...

Socialiste, de la „Industria Bumba
cului" ; Constanta Iftimie, țesătoare 
fruntașă de la „Aurora", Margareta 
Dima, fruntașă în producție, șase ani 
la rind, la Fabrica de confecții și 
tricotaje București ; Elena Arșanu și 
Aurelia Pascu, fruntașe în producție,

cinci ani consecutiv, la „Tricodava"... 
Și exemplele ar putea continua, des
prinse de pretutindeni. Pentru că 
pretutindeni in țară. Iar fel ca in co
loanele marii sărbători, înfloresc ' 
zîmbetul, hărnicia, exemplul tovară
șelor noastre.

la îndeplinirea cincinalului 
de termen. Un raport pe 
rostesc, prin însăși prezența 
coloana comună, muncitorii 

lucrătorii Institu- 
pentru construcții

...Un gest cu profunde semnifica
ții, consemnat pe toate traseele de
monstrației : pretutindeni, cercetă
torii științifici au demonstrat umăr 
la umăr cu oamenii muncii din în
treprinderi și unități econbmice. Lu
cru absolut firesc deoarece. în ac
tualul cincinal, circa 65 la sută din 
totalul cheltuielilor pentru finanța
rea științei sint afectate
industriale. Trecînd prin fața tribu
nelor oficiale, muncitorii și cercetă
torii raportează : muncim, colaborăm, 
contribuim fiecare la locul nostru de 
muncă 
înainte 
Fare îl 
lor în
de la U.M.G.B. și 
tului de cercetări 
de mașini.

...La Cluj, ca și
rești ca și la Timișoara, specialiștii 
laboratoarelor aflați în coloane, ro
mâni, maghiari, germani, înfrățiți in 
munca lor comună pentru progresul 
științei românești, s-au angajat să 
muncească cu o sporită energie. Cer
cetarea științifică — care participă' 
la realizarea a peste 500 obiective 

(circa 48 la sută 
a investițiilor 

noi) — le oferă 
acțiune. Iar an- 
fără îndoială, 

scrie și pe gra-

de investiții 
din valoarea totală 
bazate pe tehnologii 
un propice teren de 
gajamentele vor fi, 
respectate, așa cum
ficele și pancartele purtate. împreu
nă, de oamenii producției și de cer
cetători. Coloane sub flamura știin
ței !

...In Piața Aviatorilor pătrunde 
coloana Centrului universitar Bucu
rești. Explozie de entuziasm și tine
rețe, prezență masivă a studenților 
și a profesorilor. Caracteristici con
semnate la coloanele de demonstranți 
din toate centrele universitare ale 
tării. Trecînd prin fața tribunelor, 
tineretul studios iși manifestă ade
ziunea totală la i amplul program de- 
dezvoltare și; perfecționare a "învăță-' 
mîntului, trâăat de plenarii C.C. â! 
P.C.R. din 18—19 iunie a.c. „Vom 
face totul pentru ca sarcinile com
plexe care ne stau în față să fie 
duse la bun sfîrșit — spune dr. ing. 
Aurel Leca, prodecanul Facultății 
de energetică de la Institutul po
litehnic. Avem pînă acum rezultate 
bune. De pildă, laboratorul de cen
trale electrice, unic în țară, care 
reproduce într-o hală toate elemen
tele principale ale sistemului ener
getic național. Sau faptul că numai 

acest an s-au încheiat peste 150 
contracte în valoare de aproape 

milioane lei sau că studenții noș- 
și-au desfășurat activitatea prac-

in
de
30
tri
tică în 40 de întreprinderi. La „Elec-

t.ronica", de pildă, o linie de producție 
încredințată studenților a realizat 700 
de televizoare..." Un singur exemplu, 
definitoriu pentru întreaga țară.- Re
prezentanții celor 150 000 de studenți 
ai României socialiste, la Brașov și 
Galați, la Craiova și Oradea, in toate 
centrele universitare ale țării 
portăt succese asemănătoare.

...Și succese asemănătoare 
tează și elevii.

Deși sint in vacanță, mii de 
băieți, alături de profesorii lor. au 
venit la marea sărbătoare, cu stegu- 
lețe și buchete de flori, scandînd lo
zinci, raportînd partidului, secreta
rului său general, succesele dobindite 
in direcția legării tot mai strinse a 
școlii de producție, de viață. (Față 
de anul școlar 1938—1939, în anul 
1972—1973 numărul total al elevilor 
din învățămintul obligatoriu de cul
tură generală a crescut de la 1 660 000 
la 2 730 000 elevi, iar numărul elevi
lor care urmează învățămintul liceal 
este de peste 10 ori mai mare). O ci
fră de mindrie înscrisă pe pancartele 
elevilor bucureșteni: din 1750 absol
venți ai clasei a VlII-a a școlii ge
nerale. 1 283 (73,7 la sută) au primit 
atestate de calificare pentru 
mită meserie.- La licee, din 
absolvenți ai clasei a XlI-a. 
susțiriut cu succes examenul 
ficare. Cifre semnificative, 
emoționante. Emoționante ca, de pil
dă, faptul că în coloana demonstran
ților de la „Grivița roșie" ii vedem 
pe elevii liceului „Ion Neculce". Sint 
cunoștințe vechi: elevii lucrează in 
uzină, iar muncitorii au aiutat la 
organizarea atelierelor-școală ale li
ceului. Flamura producției — flamu
ra vieții...

Ca și flacăra artei, demonstranți 
in frumoase costume populare colo
rează și în acest an imaginea atit de 
bogată a coloanelor. Cintecul și 
voia bună, horele rotitoare, care 
se deschid câ niște’ imense flori ale 
bucuriei, vorbesc despre o altă di
mensiune a omului României con
temporane: setea lui de-frumos,: dra-: 
gostea lui pentru cultură;’în ld'ătă'; 
țara există peste o jumătate de mi
lion de artiști amatori. Ei au dus 
departe peste hotare solia dansului 
și cînțecului popular. O solie care 
s-a întors copleșită de lauri: in 1972, 
16 formații românești au primit ma
rile distincții în confruntările cu ar
tiști amatori din alte țări. Mulți din
tre ei dansează acum pe traseele de
monstrației. De pildă, in coloana bu- 

. cureșteană defilează, alături de to
varășii lor de muncă, membrii celor 
168 de brigăzi artistice de agitație, ai 
celor 34 de coruri, 86 formații or
chestrale, 62 echipe de teatru.. Căci 
artiștii amatori sînt, în primul rind, 
muncitori fruntași.

Ziua, de 23 August 1973 — a 29-a 
aniversare a insurecției naționale an
tifasciste armate — sărbătorită la 
București și în întreaga țară prin 
entuziaste și însorite demonstrații 
ale oamenilor muncii și prin ore de 
muncă îqdîrjită și rodnică pentru 
terminarea la timp a lucrărilor de 
investiții, pentru accelerarea înde
plinirii sarcinilor de producție pla
nificate, a fost în aceeași măsură zi 
de sărbătoare și bilanț 
timistă privire spre

Ampla manifbstație 
muncii a fost totodată 
reafirmare a spiritului 
list, marxist-leninist de 
mat întregul nostru popor, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 

■ detașament activ al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
al frontului antiimperialist. Pe mari 
pancarte, în București și in orașele 
țării s->au putut citi cuvinte de sa
lut adresate tuturor țărilor socialis
te din lume, partidelor comuniste și 
muncitorești, forțelor democratice și 
antiimoerialiste : „Trăiască unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale; a tuturor forțelor so
cialiste, democratice și antiimperia- 
liste", „Trăiască prietenia, cola
borarea frățească și unitatea tu
turor țărilor socialiste", „Trăiască

și zi de op- 
viitor.
a oamenilor 

o puternică 
internaționa- 
care este ani

unitatca in lupta pentru socialism 
in întreaga lume", „Trăiască coope
rarea intre popoare și pacea in 
lume". .Manifestațiile de la 23 August 
au' dat și-n acest fel glas atașamen
tului întregului nostru popor față 
de politica externă promovată de 
partidul și statul nostru in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică 
pusă in slujba cauzei păcii și socia
lismului.

Intrăm, începînd cu această zi, în 
anul împlinirii celui de-al treilea de
ceniu al libertății noastre, deceniu al 
celor mai ferme creșteri economice și 
sociale, al afirmării României pe toa
te planurile ca popor în plină ma
turitate de creație, ca țară ce-și cu
cerește. prin muncă și prin relații 
de înțelegere și colaborare cu toate 
statele, locul cuvenit intre țările și 
popoarele lumii.

Pășind, totodată, in etapa hotări- 
toare a planului cincinal, țara și-a 
trecut în revistă realizările, izbinzi- 
le, și-a reevaluat 
statat, cu nespusă 
rie pe care și-a 
de partid, -față de 
generai — că stă în puterile sale să 
încheie mai devreme_
intrind in următorul cu 
mult sporită, cu o și 
capacitate de progres.

floarea
roșii se inalță 
purtate de bra- 
împletitoare de 

întreprinderea 
din Satu-Mare.

Arenele frumuseții

o anu- 
8 200 de 
5 866 au 
de cali- 
realități

C.C. al

Coloana multicoloră a sportivilor 
bucureșteni aduce în prim-plan un 
impunător car alegoric reprezentînd 
realizări și noi 'obiective ale miș
cării de educație fizică și sport, în 
lumina hotărîrii plenarei
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a.c. Sportul pentru toți, pentru să
nătatea tuturor — iată lozinca-în- 
demn sub care asociațiile și clubu
rile sportive sînt hotărite să-și des
fășoare întreaga activitate. O sarci
nă de cea mai mare răspundere, o- 
bligatorie și onorantă. In Hotărirea 
plenarei se spune : „îndeplinirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pre
supune ca educația fizică și sportul, 
integrîndu-se organic în ansamblul 
muncii educative, să contribuie mai 
activ Ia formarea tinerei generații, 
la menținerea și întărirea sănătății, 
la asigurarea unor forme variate și 
atractive de recreare a maselor, la 
creșterea capacității lor de muncă". 
Un adevăr în virtutea căruia Capi-

tala, ca atitea 
a cunoscut in 
mătul marilor 
masă. Numai in București, mai bine 
de 120 000 de tineri au luat, startul 
în acest an la crosurile populare; ex
cursiile, drumețiile au reunit sute de 
mii de participant ; centrele de ini
țiere sportivă sînt asaltate de oameni 
de toate virstele ; numai în centrele de 
înot bucureștene au fost „lansați la 
apă" peste 11 000 de mici înotători.

Sînt înfăptuiri 
drie de sportivii 
tribunei steaguri 
vii cu inițialele 
lui, miniterenuri 
toare, grafice și 
zările supreme dobindite spre glo
ria sportivă a țării : 71 de medalii 
olimpice, 193 de medalii ale cam
pionatelor mondiale, 297 de medalii 
ale campionatelor europene. Un pal
mares de înalt prestigiu, dedicat pa
triei — ca toate înfăptuirile rapor
tate azi pe traseele din întreaga țară 
ale marii sărbători.

alte locuri .din tară, 
ultima vreme frea- 
acțiunl sportive de

raportate cu min- 
care aduc in fața 

și eșarfe, înscrisuri 
patriei și partidu- 
și ringuri mergă- 
panouri. cu reali-

...Ei n-au fost prezenți în coloane, 
dar gindurile și sentimentele de res
pect ale celor care trec acum prin 
fața tribunelor se îndreaptă spre ei. 
spre numerosul detașament al oa
menilor muncii care au răspuns che
mării secretarului general al parti
dului și au dat azi o replică prin 
fapte inițiativei patriotice a 
slructorilor bucureșteni de a 
in regim normal în zilele de 
24 august...

Pe aproximativ 18 000 dintre 
structorii bucureșteni, cei care 
lansat inițiativa de a nu-și precupeți 
puterile pentru recuperarea integra
lă a rămînerilor în urmă la obiecti
vele in curs de materializare anul 
acesta, i-am găsit, de dimineață, pe 
șantiere. Inginerul Gheorghe Mari
nescu de la Trustul de construcții 
industriale București, aflat acum pe 
platforma unde se construiește noua' 
uzină de oțeluri aliate din Tîrgoviș- 
te. ne spune :

— în aceste două zile de sărbătoa
re. raportăm țării realizarea unei 
producții suplimentare de peste 6 
miliqane Iei, cu un milion mai mult 
față de două zile obișnuite de 
lucru".

,f;s „MerbU la datorie !" ă foSt și răs
punsul'celor peste TOO'O de, ctihstruc-

1 tori prezenți pe platforma Fabricii 
de rulmenți chiar din trimestrul ur
mător.

...Pe șantierul Fabricii de prelu
crare a 
orașul 
valoare, 
rezerve 
știrea că aici s-a recuperat un tri
mestru. .

La furnalul nr. 4 de 1 700 mc, de la 
Combinatul siderurgic Galați, con
structorii au lucrat în ziua de 23 
august la pregătirea preșsamblării 
virolelor, la executarea fundațiilor 
preîncălzitoarelor și estacadelor.

Urmare a bunei organizări

con
lucra 
23 și

con-
> au

marmurei și calcarului din 
Vașcău — care va pune în 
din anul viitor, imensele 
din Apuseni — am aflat

a 
muncii și entuziasmului celor 10 000 
de salariați ai întreprinderii de con
strucții siderurgice Galați, prezenți 
pe șantier, graficele zilei au înregis
trat cifre record, cu peste 10 la sută 
măi mari față de media zilelor pre
cedente. Valoarea totală a lucrărilor 
întrece 4 milioane lei.

Adevărate recorduri au înregistrat 
in activitatea lor muncitorii și teh
nicienii Trustului de construcții in
dustriale Craiova și cei ai Trustului 
de construcții civile Dolj, formațiile 
întreprinderii de construcții căi fe
rate și întreprinderii de construcții- 
transporturi Craiova unde nivelul re
alizărilor a întrecut cu 2 procente 
media zilnică din ultima săptămină.

Peste 5 500 de constructori, montori 
și instalatori de la întreprinderea de 
construcții siderurgice — Hunedoara 
au efectuat, în ziua de 23 august, 
lucrări în valoare de circa 2 000 000 
lei.

Mii de muncitori, tehnicieni și in
gineri au fost prezenți pe șantierele 
de construcții industriale din jude
țele Prahova, Buzău și Dimbovița. 
Efortul lor s-a soldat, în această zi, 
cu un rodnic bilanț, înregistrîndu-se 
ug volum de lucrări evaluat la pes
te 12 000 000 lei.

Pe Lotru, constructorii celei mai 
mari hidrocentrale de pe riurile in
terioare ale țării au reușit ca, in di
mineața zilei de 23 august, să in
troducă apa in aducțiunea princi
pală Rudăreasa, asigurînd astfel creș
terea debitului de apă în lacul de

acumulare de la 
mare șantier au 
lucrările de bază 
dare Hameș 2 și Hameș 4.

La Rm. Vîlcea, unde se construiește 
prima din salba de hidrocentrale de 
pe riul Olt, au fost terminate lucră
rile pregătitoare și de finisaj în ve
derea devierii apelor rîului pe noua 
albie săpată de constructori.

...Zi de mare sărbătoare și in 
același timp zi de mari succese în 
activitatea productivă... Așa a fost 
ziua de 23 August 1973 pentru zeci 
și zeci de alți oameni ai muncii din 
patria noastră, acolo unde ard focu
rile continui, acolo unde, din alte ra
țiuni legate de mari interese ale eco
nomiei naționale, activitatea nu poate 
fi întreruptă. Paralel cu ecourile în- 
flăcăratelor manifestații de 23 Au
gust. pretutindeni s-au făcut auzite 
ecourile muncii.

La sfirșitul celor trei schimburi din 
ziua de 23 august, de pe platforma 
siderurgiei reșițene, calculele de
monstrează că s-a obținut un nou 
record : elaborarea a 4 șarje de oțel 
in loc de trei. Semnatarii recordu
lui : comuniștii Ion Duică. Petre 
Radu, Ion Mitrescu, împreună cu e- 

' chipelelor.
La furnalele de mare capacitate de 

la Hunedoara, echipele prim-furna- 
liștilor Alexandru Hăjdețean, Lucian 
Ionescu, loan Chescheș au adăugat, 
în această zi de sărbătoare, peste 100 
de tone de fontă la cele 7 000 de tone 
elaborate peste plan in cursul anu
lui. Alături de ei. oțelarii conduși de 
șefii de echipă loan Baștea, Cornel 
Bucur, Barbu Iordache, în aceeași zi, 
au produs încă 105 tone de oțel numai 
la secția a 2-a. în acest fel. realiză
rile suplimentare ale siderurgiștilor 
hunedoreni. peste planul la zi, se 
concretizează in 25 500 tone cocs, 
16 700 tone fontă, 35 000 tone oțel.

Chimiștii combinatului din Craiova 
au realizat., in ziua de 23 august, 
peste sarcinile de plan, mai mult de 
100 de tone îngrășăminte chimice, 
precum și 30 de tone de alte pro
duse. ~ 
mică 
crat
S-au
te 200 tone de benzină cu cifră octa
nică superioară, 100 de tone de mo
torină, 40 de tone gaze de chimizare, 
20 de tone cocs și 80 tone de alte 
produse petroliere. Succese deosebite 
s-au înregistrat și la noua instala
ție de clorură de colină, pusă îh 
funcțiune cu 3 luni mai devreme, 
unde s-au fabricat, în plus, 7 tone 
din valorosul produs.

Pe schelele șantierelor de construc
ții, la pupitrele de comandă ale chi
miei. la dogoarea agregatelor side
rurgice, oamenii muncii și-au în
dreptat cu încredere și bucurie gin
durile către partid, către țară, către 
chipul de azi și de miine al societății 
noastre socialiste.

Pe marea platformă petrochi- 
de la Brazi, instalațiile au lu- 
cu maximum de randament, 
obținut astfel suplimentar pes-

Reportcij realizat de : Petre 
DRAGU, Mihai CARAN- 
FIL, Sergiu ANDON, Rarlu 
CONSTANTINESCU, Ion 
DUMITRIU-, Constantin 
DUMITRU, Ion HERȚEG, 
Silviu PODINĂ, Adrian 
POPESCU, George PO
PESCU, Sever UTAN, cot. 
Constantin ZAMFIR șl co
respondenții ,,SCÎNTEII”

90 
spre 
țele 
dantele de 
„Solidaritatea' 
Un suav si emoționant simbol 
al celor 90 de zile lucrătoare 
câștigate de colectivul de muncă 
de aici, de la începutul cincina
lului. Pînă la sfirșitul acestui 
an. buchetului de 90 i se vor 
mai adăuga 30 de flori. In to
tal. 120 de succese, 120 de flori 
alese; Pentru fiecare zi — o 
floare. Si pentru fiecare floare 
— o caldă felicitare T

Răvaș pentru un poștaș
Trec prin tata tribunei din 

Ploiești poștașii. Trec neobo
sita mesageri ai atîtor bucurii, 
speranțe si așteptări din depăr
tări, Printre ei. unul din vete
ranii. poștei ploieștene. acum în 
prag de pensie. Grigore Pilul. 
care a avut originala idee să-și 
noteze zilnic, de 29 de ani. kilo
metrii parcurși, numărul scriso
rilor înmânate. sumele. plătite 
P" mandat". Cifrele sint impre
sionante : in cei 29 de ani, G.P. 
a parcurs, ne jos, peste 2 mili
oane de kilometri pe străzile
Ploiestiului, a. înminat 230 de 
milioane scrisori, precum si
mandate in. valoare de circa 200 
milioane lei. Fie aceste rinduri 
un omaaiu adus hărniciei 
neoboselii sale.
Din depărtări, de peste 

mări și țări
tn ziua de 23 august, la Con

stanța s-a recepționat următoa
rea radiogramă semnată de co
mandantul Nicolae Boboc : 
„Navigînd de 50 de zile prin 
oceanele ■ Atlantic, Indian și Pa
cific, cu riîndul la patria mamă, 
la familiile noastre dragi, la tot 
ce se înfăptuiește in 
socialistă, echipajul 
rului «Maramureș»,, 
snre Japonia, raportează 
plinirea integrală a planului de 
transport în cinstea zilei de 23 
August. Starea echipajului — 
excelentă".

„Blazoane
înainte de a trece prin 

tribunei din Tg. Mureș, 16 fe
roviari, între care mecanicii 
Lazăr Badău și Fiilop Gyula, 
fochistul Iosif Kocsis, strunga- 

' r:H Francisc Cupșa, doctorul 
Ladislau Heim, acarul Ștefan 
Pascu și dispecerul-șef loan 
Peterfi, au fost sărbătoriți in 
fața depoului, cu prilejul ieșirii 
lor la pensie. Și, conform tradi
ției, fiecăruia i s-au înminat 
cite un buchet, de flori și cile 
un baston meșteșugit incrustat.

— De ce tocmai... baston ? — 
l-am întrebat pe Kocsis-baci.

— O glumă : ca să ne spriji
nim in el bătrînețile. Dar noi, 
feroviarii, obișnuiți cu drumu
rile. nu prea le folosim decit 
pentru a 
cunoaște 
baston e
„Mărioară de la

i Niciodată pînă: acum 
gurile lui Brâncuși nu au cunos
cut o asemenea „concentrare" 
de... viori. Prin fața tribunei 
oficiale din Tg. Jiu și-a făcut 
apariția o coloană inedită, for
mată din 500 (cinci sute) de 
Vioriști vestiți, veniți din toate 
colțurile Gorjului, care au înce
put să cînte, la unison, cunos
cuta melodie populară „Mărioa
ră de la Gorj". Tot la „unison" 
au fost și aplauzele pentru 
menea cintare, mai ales de 
Mării și Mărioare.

„Sarcină 
de răspundere 

încă de la vîrsta de trei 
la fiecare 23 August, Laurențiu 
Nicolae fusese prezente in co
loana demonstranților din Foc
șani, purtat, pe umeri de tatăl 
său. A fost prezent și in acest 
an. Dar pentru prima oară a 
venit singur. Tatăl său, Virgil 
Nicolae, împreună cu' alți tova
răși de muitcă de la I.J.C.M. 
Vrancea, urcase, încă din zori, 
pe schele, pentru a. grăbi con
struirea unui nou obiectiv in-

■ dustrial. Acum, primind de la 
tata „sarcina 
să-l reprezinte.
venit la demonstrație 
stegulețe : unul pentru 
pentru tăticu.

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

ne... saluta si 
breasla. Că 

o cinste, un

romanesc, la Ploiești, coloanele oamenilor muncii 
demonstrația de 23 August cu indreplățitele lor titluri de mindrie

metropola petrolului 
venit la

Trec prin fața tribunelor din Craiova țăranii cooperatori purtind pe bral 
roadele bogate ale muncii lor pe ogoarele fertile din Cimpia Olteniei

tc

România 
mineralie- 
in drum 

înde-

a ne re
ft ecare 

blazon...

Gorj
melea-

In Clujul 
s-au unit

ale demonstranțiloraflat in sărbătoare, zecile de mii de glasuri
intr-un uriaș cor al unității in jurul partidului, al hotărîrii de 

muncă

de răspundere' 
Laurențiu a 

cu două 
el, unul

Străzile batonului dar total întineritului Iași au cunoscut, Ia marca demon
strație a oamenilor muncii, animația, bucuria, gindurile de recunoștință față 

de partid ale locuitorilor din această istorică parte a Moldovei

Forța tinereții intr-o demonstrație de măiestrie sportivă și de recunoștință față de partid Jocul, cintecul, voia bună, harul dlntotdeauna al poporului nostru Inir-un Impozant car alegoric. în fața tribunelor, și-au eon- Demonstrație a hotărîrii do muncă, a unității 
»u fost prezente și azi în coloanele fără sfîrșit ale demonstranților eentrat simbolurile muncii neîntrecuții oțelari și furnaliști și frăției oamenilor muncii români, maghiari 

feșițeni și do alte naționalități, la Tîrgu-Murcș
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LEG M E
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 RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru personal, vă transmitem dv. și, prin dv., Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român cele mai cordiale salutări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România — 23 August.Au trecut 29 de ani de la acea zi luminoasă cînd, datorită victoriilor istorice ale glorioasei Armate Roșii asupra hoardelor fasciste hitleriste și insurecției naționale antifasciste, poporul român și-a cucerit libertatea sa.în această perioadă istorică scurtă oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului lor Comunist și cu ajutorul internaționalist dezinteresat al Uniunii Sovietice și al altor țări socialiste frățești, a obținut. succese remarcabile în edificarea socialistă a patriei lor.Noi putem remarca cu o deosebită satisfacție că relațiile noastre bilaterale, bazate pe principiile nemuritoare ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, cimentate prin tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, se dezvoltă și se diversifică continuu, în interesul popoarelor bulgar și român, al comunității socialiste mondiale, al unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Sîntem convinși că încercata prietenie și colaborarea cu țările Tratatului de la Varșovia și C.A.E.R. simt o garanție trainică a construirii cu succes a socialismului și comunismului în Republică Populară Bulgaria și în Republica Socialistă România, o garanție a succeselor viitoare în lupta noastră comună pentru pace, progres și socialism, pentru crearea unei atmosfere de securitate și colaborare în Europa și în lumea întreagă. vDe ziua sărbătorii dv. dorim din toată inima poporului român. Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și dv. personal noi succese în edificarea României socialiste prospere.

TODOR JIVKOV STANKO TODOROV
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele

al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia celei de-a 29-.a aniversări a eliberării țării dumneavoastră, în numele Comitetului Director al M.P.L.A., al militanților săi și al poporului angolez, transmit Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român felicitări călduroase și salut succesele politice, economice, social-culturale și politica dumneavoastră de susținere constantă a mișcărilor de eliberare.Totodată, urez prosperitate și progres țării dumneavoastră.
AGOSTINHO NETO

Președintele M.P.L.A.

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia comemorării zilei eliberării, poporul și. guvernul revoluționar al Forțelor armate din Peru au plăcerea să transmită Excelep-, ței Voastre, prin intermediul meu, cele mai cordiale felicitări și sincere urări de fericire personală și prosperitate pentru nobilul dumneavoastră popor, cît și pentru o constantă întărire a legăturilor prietenești ce unesc' cele două țări ale noastre și care în mod semnificativ se vor vedea și mai întărite cu ocazia apropiatei vizite a Excelenței 

Voastre.
General de divizie

JUAN VELASCO ALVARADO
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele meu personal și al poporului libanez, felicitările cele mai vii, precum și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român prieten,
SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România în'numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Comitetului Central Popular și Consiliului Administrativ ale Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al nostru personal, vă transmitem dv. și, prin dv., Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, întregului popor român cele mai calde felicitări și un salut frățesc cu ocazia sărbătorii naționale festive a poporului român — a 29-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist.în cei 29 de ani care au trecut de la eliberare, poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a luat în mod ferm puterea în propriile sale mîini, marcînd o cotitură radicală pe calea edificării noii societăți.Astăzi, poporul român, însușindu-și pe deplin hotărîrile celui de-al X-lea Congres al Partidului. Comunist Român și ale Conferinței Naționale a partidului, a obținut mari succese în lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal de dezvoltare a economiei naționale, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu fiecare zi crește prestigiul internațional al României ca stat socialist independent. Poporul coreean se bucură de toate succesele, remarcabile ale poporului român ea de cele proprii și le salută fierbinte.Ne exprimăm satisfacția că relațiile frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre se întăresc cu fiecare zi și se dezvoltă pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în lupta comună împotriva imperialismului, pentru triumful măreței cauze a socialismului și vă urează din. tot sufletul, dv. și ponorului frate român, noi succese în lupta pentru prosperitatea și dezvoltarea țării.

KIM IR SEN KIM IR
Secretar general Premierul

al Comitetului Central Consiliului Administrativ
al Partidului Muncii din Coreea, al Republicii Populare Democrate 

Președintele Republicii Coreene
Populare Democrate CoreeneI ■■ ■ ■'

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaOcazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă marea plăcere de a vă transmite felicitările mele cordiale și .pe cele ale poporului și guvernului egiptean, împreună cu bunele și caldele noastre urări.Vă asigur de trăinicia legăturilor de cordialitate și prietenie dintre țările noastre și sper în mod. sincer că această linie va continua să înflorească în avantajul reciproc al popoarelor noastre. Cu toată sinceritatea. vă doresc multă sănătate și fericire dumneavoastră, glorie eternă, progres și prosperitate poporului român prieten.Cu considerații de afecțiune,
MOHAMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe 
Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu fericita ocazie a celei de-a 29-a aniversări a independenței Repu- ■g .Socialiste România, dprș^șă transmit. Excelenței Voastre, în nu- " .mele guvernului și‘pojao'ruj’ui^’GKanei șf'^iri ‘ h'timel'fe meu personal, cele ' maf călduroase felicitări'și ceTfe’Siai 'burie'urări pentru bunăstarea'Excelenței Voastre și pentru continua prosperitate a poporului României.Fie ca legăturile de prietenie care există atît de fericit între cele două țări ale noastre să se întărească și mai mult cu aniversările ce vor urma.
Colonel IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului și președintele
Consiliului Redeșteptării Naționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaEste pentru mine o deosebită bucurie de a adresa Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Totodată, transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul fericit al poporului român.
FRANZ JONAS

Președintele federal ăl 
Republicii Austria

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 RomâniaCu_ ocazia sărbătoririi celei de-a 29-a aniversări a eliberării Republicii Socialiste România, în numele poporului, partidului comunist și guvernului revoluționar din Cuba, vă transmitem dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră poporului frate român, partidului comunist și guvernului călduroasele noastre felicitări.In această zi istorică a poporului român în construcția socialismului, încercăm o mare satisfacție apreciind dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie și colaborare între popoarele, partidele și guvernele noastre pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Ne face, de asemenea, mare plăcere să vă adresăm cu această ocazie călduroase urări de prosperitate pentru poporul frate român, pentru fericirea dumneavoastră personală și să vă reînnoim asigurarea celei mai înalte consi- derațiuni și prietenii.

COMANDANT FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al, Comitetului Central 

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

al Republicii Cuba

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu .ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste România, vă rog Excelență să primiți cele mai călduroase felicitări și urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea curajosului popor român, pe care vi le transmit în numele poporului khmer, al Frontului Național Unit, al Guvernului regal de Unitate Națională și al meu personal.îmi exprim profunda admirație pentru grandioasele realizări în toate domeniile construcției socialiste din România și pentru succesele impresionante ale politicii' sale externe și în mod deosebit pentru neîncetatele eforturi desfășurate de Excelența Voastră pe plan mondial pentru apărarea păcii, a libertății și a justiției, în favoarea tuturor popoarelor oprimate, victime ale imperialismului, colonialismului și ale neo-colonialis- mului.în lupta sacră pe care noi o ducem actualmente în modul cel mai hotărît contra imperialismului S.U.A. agresor și a valeților săi pentru eliberarea totală a patriei noastre, noi sîntem imens încurajați de susținerea puternică și fără rezerve din partea României și a ilustrului său președinte.Vă rog Excelență să primiți asigurările considerațiunii mele deosebit de înalte și frățești.
NORODOM SIANUK

Șeful Statului și Președintele 
Frontului Unit Național al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 29-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am onoarea să exprim Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului Venezuelei, precum "și al meu personal, sincere felicitări și urări călduroase pentru bunăstarea poporului român.Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre urările de succes în promovarea unei mai mari apropieri și a unui mai. intens schimb între popoarele noastre. Apropiata dumneavoastră vizită, așteptată cu plăcere de către poporul venezuelean. va constitui o ocazie fericită ca acestea să se materializeze.
RAFAEL CALDERA

Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Sooialiste RomâniaCu fericitul prilej al Zilei eliberării republicii dumneavoastră socialiste, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cordiale. împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.
HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPoporul filipinez mi se alătură în a transmite sincere felicitări și cele mai bune urări cu prilejul sărbătoririi aniversării Zilei eliberării României.Fie ca prietenia filipinezo-română să prospere continuu în anii viitori.
FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale /
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaExprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.
OLAV

Regele Norvegiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de StatCea de-a 29-a aniversare a eliberării României îmi oferă prilejul să vă adresez în numele poporului, al Partidului Democratic Guineez și al guvernului guineez cele mai călduroase și militante felicitări.Poporul guineez dă o înaltă apreciere transformărilor fericite intervenite în „viața politică, economică și socială a poporului român sub conducerea partidului comunist, ca și politicii ei de pace și de sprijinire a mișcărilor de eliberare, a luptei antiimperialiste și antineocolonialiste, pentru care România este deosebit de apreciată pe plan internațional.Folosesc această fericită ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre urările mele calde de sănătate, viață lungă și de progres și prosperitate pentru poporul român prieten. Cu cea mai înaltă considerațiune.
AHMED SEKOU TOURe

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dv. și poporului român prieten viile și călduroasele mele felicitări.Poporul burundez care se bucură de succesele multiple dobîndite de poporul prieten român, unit în jurul partidului său sub conducerea clarvăzătoare a Excelenței Voastre, mi se alătură în a ura sănătate familiei dv. și bunăstare și progres continuu poporului român prieten.Fie ca legăturile de prietenie, de cooperare și de solidaritate dintre țările noastre să se dezvolte și mai mult, în interesul celor două popoare ale noastre prietene. Cu cea mai înaltă considerațiune,

Colonel MICHEL MICOMBERO
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a României adresez Excelenței Voastre felicitările mele călduroase, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.
JEAN

Marele duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, guvernul și poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre și poporului României calde felicitări și cele mai bune urări de bunăstare personală pentru dumneavoastră, de progres continuu și. prosperitate României.
NE WIN

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAniversarea sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România ne oferă plăcuta ocazie de a adresa călduroase felicitări Excelenței Voastre, urări de pace, prosperitate și progres pentru națiunea și poporul român, față de care republica și poporul sanmarinez reafirmă sentimentele sale de simpatie și prietenie.în convingerea că legăturile de prietenie dintre țările noastre, devenite mai strinse în urma recentei vizite a Excelenței Voastre, despre care căpitanii regenți, guvernul și poporul sanmarinez păstrează o amintire plăcută, se vor întări în continuare, dorim să adresăm cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența Voastră, de noi succese pentru poporul român.

FRANCESCO MARIA FRANCINI
Șl PRIMO BUGLI

Căpitani regenți

GIAN LUIGI BERTISecretar de stat pentru afacerile 
externe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaTransmit Excelenței Voastre caldele mele salutări personale cu prilejul Zilei eliberării. Vă rog să acceptați, de asemenea, cele mai bune urări ale guvernului și poporului Republicii Singapore.
Doctor BENJAMIN HENRY SHEARES

Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră — 23 August 1973 — îmi este plăcut să vă transmit viile mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea personală și pentru bunăstarea poporului român. « Cu înaltă considerație,

EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a României, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre și. prin dumneavoastră, poporului român caldele mele salutări și felicitări. împreună cu cele mai bune urări pentru bunăstarea personală a Excelenței Voastre, pentru întărirea viitoare a relațiilor de prietenie dintre cele două țări ale noastre, precum și pentru progresul și prosperitatea continuă a poporului român prieten.
MOHAMMAD DAUD

Șeful statului și primul ministru 
al Republicii Afganistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaLa sărbătorirea Zilei naționale a eliberării, guvernul și poporul Nigeriei mi se alătură în a vă transmite felicitări dumneavoastră și poporului prieten al României. Ne rugăm fierbinte ca atotputernicul Dumnezeu să vă dăruiască viață îndelungată pentru a continua să călăuziți poporul dumneavoastră pe calea pe care ați ales-o, spre culmi tot mai înalte ale progresului, stabilității și prosperității. Fie ca relațiile de- prietenie și cooperare dintre cele două popoare și țări ale noastre să devină mai puternice. Cu cea mai înaltă considerație și stimă.

General YAKUBU GOWON
Șeful guvernului militar federal 

și comandantul suprem 
al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

IMPRESIILE 

OASPEȚILOR
V. TEITELBOIM, senator, 

membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile :

„Am vizitat pentru prima oară 
România acum 20 de ani și, prin 
urmare, pot face o comparație 
în timp. Intîlnesc azi o Româ
nie mult deosebită de acea pe
rioadă cînd rănile războiului 
incă nu erau cicatrizate. Ma
nifestația de 23 August de a- 
cum două decenii era a unui po
por încercat incă de serioase di- 
ficultățț, dar hotărit să-și cro
iască un destin nou. Față de 
atunci, deosebirea mi se pare 
astăzi imensă in toate sensuri
le, ceea ce atestă puterea crea
toare a socialismului. Cu sigu
ranță că azi prin fața tribu
nelor au trecut fiii multora din 
cei pe care i-am văzut defilând 
la prima mea vizită in țara dv. 
Manifestația de acum a arătat 
un popor strîns unit în jurul 
partidului său comunist, plin de 
entuziasm și de hotărîrea de 
a-și multiplica victoriile pe 
frontul muncii pașnice. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, al că
rui nume a fost scandat atît de 
des și cu atîta dragoste de că
tre participanții la manifestație, 
va fi în curînd oaspetele nos
tru, al chilienilor. Conducătorul 
poporului român va fi primit cu 
sentimente de stimă și afec
țiune de guvernul și poporul 
chilian, care vor avea prilejul 
să exprime direct mulțumirile 
lor pentru sprijinul frățesc și 
solidaritatea manifestate de ro
mâni față de Chile“.

ALEXEI VASILIEVICI GREB- 
NEV, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă, redactor-șef adjunct al zia
rului „Izvestia":

„Parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii desfășura
te cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului român ne-au lă- 

' sat o impresie de neșters. A fost 
o elocventă manifestare a uni
tății poporului român în jurul 
partidului, o trecere în revistă a 
succeselor României socialiste1 
pe toate tărîmurile de activi
tate. Delegația A.P.S.R. simte o 
mare satisfacție că a avut posi
bilitatea să participe la această 
mare sărbătoare. Oamenii sovie
tici se bucură sincer de reali
zările poporului român și-i u- 
rează și cu această ocazie noi 
izbînzi în construirea socialis
mului, exprimîndu-și totodată 
convingerea că prietenia trainică 
dintre popoarele noastre se va 
întări continuu, în folosul cauzei 
socialismului și al păcii".

STEFANO VETRANO, depu
tat în Parlamentul italian, se
cretar al Grupului interparla
mentar ifalo-român, președin
tele Asociației de prietenie Ita- » 
lia—România :

„Consider că am asistat la o 
demonstrație a forței, voinței și 
entuziasmului poporului român. 
De altfel, acestea sînt, cred, tră
săturile definitorii ale actualei e- 
tape a drumului României, ca
racterizată printr-o impetuoasă 
dezvoltare economică, socială și 
culturală. Mi-a lăsat o puternică 
impresie adeziunea deplină a 
poporului la linia politică a par
tidului și statului român, care, 
pe plan extern, acționează cu 
atita energje pentru respectarea 
independenței și suveranității, 
consolidarea păcii și dezvoltarea 
cooperării internaționale".

LUU PHONG THANH, șeful 
delegației Comitetului sud-viet- 
namez pentru eliberarea pa- 
trioților și partizanilor păcii din 
închisorile saigoneze:

„Sînt pentru prima oară în 
țara dv. Demonstrația mi-a ofe
rit o imagine impresionantă a 
realizărilor României, a fericirii 
poporului român. Ne-au mișcat 
coloanele pionierilor și tineretu
lui dumneavoastră viguros. în 
care am văzut viitorul strălucit 
al acestei țări.

Am fost emoționați văzînd co
loane ce purtau lozinci de soli
daritate cu lupta poporului nos
tru. Ne mîndrim de sentimentele 
de prietenie frățească și solida
ritatea nutrită de poporul român 
față de cauza dreaptă a po
porului vietnamez. Sprijinul a- 
cordat luptei noastre constituie o 
contribuție la creșterea influen
tei forțelor păcii, libertății și 
progresului lumii. Copleșit încă 
de amploarea și vigoarea de
monstrației la care am asistat, 
urez poporului român să-și în
făptuiască cu succes mărețul 
program de dezvoltare a patriei 
sale. Sînt convins că solidarita
tea dintre popoarele noastre se 
va întări continuu".

FAISAL HABIB KHAIZARAN, 
președintele Sindicatului avo- 
caților din Irak :

„Ceea ce mi-a atras, în primul 
rind, atenția a fost bucuria, sa
tisfacția de pe fețele participan- 
ților la demonstrație. Poporul 
român își dedică toate eforturile 
edificării patriei, apărării cuce
ririlor sale. Ca delegație a parti
zanilor păcii, apreciem convinge
rea poporului român, convingere 
ce-și găsește expresie în politica 
de stat a României, că în zilele 
noastre soluționarea problemelor 
divergente nu trebuie să se ba
zeze pe forță și amenințări. A- 
ceastă concepție o împărtășim și 
noi și ne bucură faptul că rela
țiile dintre România și Irak se 
circumscriu atît intereselor am
belor țări și popoare, cit și ale 
afirmării unor relații sănătoase 
între state. Cunoaștem și pre
țuim sentimentele de solidarita
te ale poporului român față de 
cauza dreaptă a popoarelor a- 
rabe. Impresiile pe care ni le-a 
lăsat demonstrația de la Bucu
rești sînt un stimulent în plus al 
dorinței noastre de a vedea dez- 
voltîndu-se relațiile irako-româ- 
ne, în interesul unei mai bune 
cunoașteri reciproce, al întări
rii colaborării în lupta antiimpe- 
rialistă".

...... .........................  ii., i ...........
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
■ Secretar general al Partidului Comunist Român. 

Președintele Consiliului de Stat ăl Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului popor cehoslovac și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră, întregului popor român sincere felicitări tovărășești și cordiale urări cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a eliberării României. .Ne bucurăm de succesele pe care le-a obținut poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în opera de construire a socialismului în țara sa. îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român va constitui un nou pas important pe calea prosperității Republicii Socialiste România și a oamenilor muncii.Sîntem convinși că dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre partidele noastre frățești, adîncirea prieteniei și colaborării strînse dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, a cărui aniversare am marcat-o recent, vor contribui în mare măsură la consolidarea în continuare a unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, pe baza marxișm-leninismului și internaționalismului proletar.Vă dorim dumneavoastră și întregului popor român noi și multe succese în îndeplinirea sarcinilor edificării socialiste, în activitatea spre binele Republicii Socialiste România, a socialismului și păcii în întreaga lume.

GUSTAV HUSAK LUDVIK SVOBODA
Secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist din 

Cehoslovacia

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a României, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele meu personal, al guvernului și al poporului tunisian, felicitările cele mai călduroase și să transmit urările cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România îmi face plăcere să felicit pe Excelența Voastră cu ocazia zilei naționale a României.
JOSE FIGUERES

Președintele Republicii Costa Rica

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

- . t:' ' t-S
. . ‘iî 'Ci‘Excelenței

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră, doresc să adresez, în numele poporului și guvernului Republicii Unite Tanzania, cele mai călduroase felicitări Excelenței Voastre, poporului și guvernului Republicii Socialiste România.'în anii care au trecut de la eliberarea țării dumneavoastră, poporul Republicii Socialiste România, sub conducerea Partidului Comunist Român, a dus neobosit lupte și a cucerit victorii importante în apărarea independenței teritoriale, precum și în dezvoltarea economiei naționale pe baza socialismului. Poporul și guvernul Tanzaniei, care împărtășesc aceleași speranțe și aspirații ca și poporul romgn. se bucură de succesele dumneavoastră și vă doresc sincer noi și tot mai mari victorii.
JULIUS K. NYERERE

Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia importantă a Zilei naționale a României, în numele meu personal și al poporului kenyan. doresc să transmit felicitări și cele mai bune urări Excelenței Voastre, guvernului și poporului român.Kenya dorește să continue bunele relații cu România, în avantajul reciproc și pentru progresul celor două țări.
JOMO KENYATTA

Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale, a țării dumneavoastră, adresez Excelenței Voastre felicitări foarte cordiale, precum și urări foarte sincere de fericire și de prosperitate continuă pentru poporul român prieten.
GEORGE PAPADOPOULOS

Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, acceptați, Excelență, felicitările mele și bune urări de bunăstare personală, de prosperitate, bunăstare și fericire pentru poporul României.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm marea plăcere să transmit Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, felicitările mele cordiale și călduroase urări de bine pentru prosperitatea țării dumneavoastră și a poporului ei.
REGINA ELISABETA A ll-A

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia fericită a zilei dv. naționale, Raja Permaisuri Agong și cu mine avem marea plăcere de a vă transmite cele mai calde felicițăn ale noastre, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate Republicii Socialiste România.
TUANKU ABDUL HALIM MUA'AZZAM SHAH

IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele Malayeziei

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 RomâniaÎn numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal, transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale. Republicii Socialiste România și poporului român frate calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul. Zilei naționale — cea de-a 29-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist.Este îmbucurător să remarci că oamenii muncii din România socialistă, de care popoarele țărilor comunității socialiste sînt legate printr-o prietenie frățească și printr-o colaborare strînsă, obțin succese remarcabile în dezvoltarea continuă a economiei și culturii țării lor.Sîntem convinși că relațiile româno-mofigole de prietenie și colaborare, bazate pe. principiile de nestrămutat ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se vor dezvolta și adînci și în continuare, spre binele popoarelor țărilor noastre, în interesul întăririi comunității socialiste, în numele triumfului păcii și socialismului.în această zi remarcabilă, vă dorim din tot sufletul, dumneavoastră •și întregului popor român, noi și mari succese în construcția socialismului, în lupta pentru întărirea păcii și securității internaționale.
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL

Prim-secretar
al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

SONOMÎN LUVSAN
Prim-vicepreședinte 

al Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în numele poporului Ciprului, al guvernului și al meu personal, vă transmit cele mai sincere felicitări și cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului României.
Arhiepiscopul MACARIOS

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, folosesc acest pri- . lej pentru a transmite Excelenței Voastre, în numele partidului, guvernului, poporului zambian și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări.Sîntem convinși că, datorită poziției țării dumneavoastră de necom- promis împotriva forțelor imperialismului, rasismului și agresiunii, victoria va fi cîștigată.De asemenea, sîntem foarte mîndri de legăturile puternice de prietenie și cooperare existente între cele două țări ale noastre și avem toată încrederea că acestea vor continua să se dezvolte atît ca amploare, cit .și în conținut în anii viitori.
/. ,• . Dr,. K. D. KAUNDA

-‘ S > - o , Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEA UȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn momentul în care România celebrează sărbătoarea sa națională, doresc să adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări și urările mele de fericire personală. Transmit, de asemenea, urări pentru dezvoltarea fericită a relațiilor de prietenie existente între țările noastre.
BAUDOUINRegele belgienilor

Excelenței Sale s
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România adresez Excelenței Voastre calde salutări și cele mai bune urări pentru un viitor fericit și plin de succese poporului român și pentru fericirea dv. personală.Vizita dv. oficială în Republica Federală Germania a evidențiat în mod deosebit bunele relații existente între țările noastre. Sînt sigur că această vizită a impulsionat în mod substanțial adîncirea în continuare a colaborării fructuoase dintre statele, noastre, spre binele și în folosul locuitorilor lor, pentru pace și securitate în Europa.Pentru președintele Republicii Federale Germania
Dr. h. c. ALFONS GOPPEL

Președintele Bundesratului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a României vă transmitem cele mai bune urări pentru fericirea și prosperitatea poporului român.Ne amintim întotdeauna cu multă plăcere de vizita pe care dumneavoastră și doamna Ceaușescu ați făcut-o în Olanda.
IULIANA

Regina Țărilor de Jos

BERNHARD

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în numele guvernului și poporului Indoneziei, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre cordiale felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.Fie ca relațiile cordiale dintre țările noastre să continue să prospere in viitorii ani.Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului României.

GENERAL SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei eliberării țării dv. vă adresez felicitări și bune urări în numele guvernului și poporului Sierrei Leone. Am încrederea că relațiile cordiale existente intre țările noastre se vor întări din ce în ce mai mult.
Cu înaltă considerație,

SIAKA STEVENS 
Președintele Republicii 

Sierra Leone

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 RomâniaCu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare Albania și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate român, salutări și urări cordiale.Poporul albanez se bucură sincer de succesele obținute de poporul român în construcția socialistă a țării în cursul celor 29 de ani de putere populară și îi urează din toată inima noi victorii în întărirea și înflorirea continuă a Republicii Socialiste România.Dorim ca relațiile de prietenie și de colaborare dintre popoarele și țările noastre să se întărească continuu, spre binele lor comun și al socialismului.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar Președintele

al Comitetului Central Prezidiului Adunării Populare
al Partidului Muncii din Albania a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAniversarea eliberării României îmi oferă plăcuta ocazie de a exprima Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări ale mele și de a formula cele mai -călduroase urări pentru sănătatea și fericirea dv. personală și pentru prosperitatea mereu crescîndă a poporului român prieten.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul Zilei eliberării Republicii ‘Socialiste România, poporul și guvernul Republicii Populare Bangladesh mi se alătură în a vă transmite calde felicitări și salutări. Sînt convins că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre vor continua să crească în anii viitori.Folosesc acest prilej să vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de pace și prosperitate poporului României.
ABU SAYEED CHOWDHURY

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh

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

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a eliberării României, în numele, Frontului Patriotic Laoțian, al întregului popor lao și în numele meu personal, țin sa vă adresez dumneavoastră. Excelențe, și prin intermediul dumneavoastră guvernului și poporului României felicitările noastre cele mai călduroaseRepublica Socialistă România a obținut realizări strălucite atît în edificarea socialismului, cît și în întărirea apărării naționale și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului român.în prezent, România este angajată cu succes în îndeplinirea planului cincinal 1971—1975, trasat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, care vizează să-i permită României să atingă un nivel și mai înalt de progres și prosperitate.Aceste realizări românești au contribuit la întărirea sistemului socialist, la apărarea păcii și securității în Europa și în lume.Fie ca poporul României, sub conducerea partidului comunist și a guvernului român, să obțină succese tot mai numeroase în opera de edificare socialistă a țării IFie ca prietenia și solidaritatea între poporul lao și poporul frate ro- m.ân să se întărească cu fiecare zi mai mult1

PRINȚUL SUFANUVONG

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre calde felicitări în numele Consiliului Federal și de a-i transmite cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul luminos al poporului român.
ROGER BONVIN

Președintele Confederației 
Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele meu, al guvernului și poporului din Emiratele Arabe Unite, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia aniversării Zilei eliberării. Urez Excelenței Voastre sănătate, iar poporului român prieten prosperitate deplină.
ZAYED BIN SULTAN

AL NAHYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să primiți, domnule președinte, felicitările mele cordiale și cele mai bune urări, pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea și prosperitatea poporului României.
REGINA MARGRETHE A ll-A

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România Domnule președinte,Cu Ocazia aniversării sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea de a vă adresa felicitările mele cele mai sincere.In numele poporului mauritanian, al partidului său, al guvernului său și al meu personal, vă transmit urările de fericire și de prosperitate dumneavoastră personal, precum și guvernului și poporului român.Sînt convins că legăturile de prietenie care leagă cele două popoare ale noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească ca și în trecut, spre binele suprem al popoarelor noastre.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerații din partea mea.
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritania

IMPRESIILE OASPEȚILOR
VALENTIN CAMPA, membru 

al Prezidiului C.C. al P.C. Me
xican :

„Mă aflu pentru prima oară 
în România. Am avut ocazia să 
văd și să cunosc atit magnifi
cul ei peisaj natural, ‘cit și ac
tivitatea constructivă a poporu
lui. M-au impresionat, in pri
mul rind, oamenii, cordiali prin 

■ excelență și care, cu admirabi
la lor capacitate creatoare, fac 
ca România să avanseze rapid 
pe calea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Am citit documentele ultimei 
Conferințe. Naționale a. P.C.R. 
Din ele și din impresiile cule
se in timpul vizitei mele mi se 
încheagă imaginea măreață a 
progresului României, in primul 
rind în ce privește industria
lizarea. O mărturie. elocventă a 
hotărîrii poporului de a obține 
succese și mai mari a consti
tuit-o și mulțimea pancartelor 
de la manifestație, pe care e- 
rau înscrise angajamentele de 
a îndeplini cincinalul înainte de 
termep. Noi, comuniștii mexi
cani, stimăm eforturile constan
te ale P.C.R. pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncito
rești, pentru promovarea unor 
relații de tip nou intre parti
dele frățești".

CEN CEUN, șeful delegației 
de ziariști din R. P. Chineză, 
membru în conducerea ziarului 
„Jenminjibao":

„Am fost foarte impresionat 
de parada militară și manifesta
ția oamenilor muncii din Bucu
rești. Cu acest prilej ne-am 
convins de entuziasmul cu care 
poporul român înfăptuiește poli
tica partidului comunist, de uni
tatea sa in jurul conducerii par
tidului, ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Am văzut cu. ochii 
noștri voința poporului român de 
a, fi stăpin în patria sa, de a-și 
făuri un viitor tot mai fericit. 
Această voință a reieșit și din 
graficele și pancartele purtate de 
coloane, ilustrînd succesele im
portante obținute în lupta pen
tru înfăptuirea angajamentului 
oamenilor muncii de a îndeplini 
planul cincinal in patru ani și 
jumătate. S-a văzut convingător 
că poporul român înaintează cu 
pași mari in construcția socia
listă.

Nouă, ziariștilor chinezi, ne-a 
produs o mare satisfacție fantul 
că am avut prilejul să ne aflăm 
in România de ziua marii sărbă
tori a poporului român. Dorim 
din toată inima poporului român 
să obțină succese și mai mari in 
toate domeniile de activitate. 
Dorim, de asemenea — și avem 
convingerea realizării acestei 
dorinți — ca relațiile de priete
nie și. colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre s$ 
se consolideze și să se dezvolte 
neîntrerupt".

RAMIRO DEL RIO, secretar 
al Biroului provincial Pinar del 
Rio al P.C. din Cuba :

„încrederea poporului român 
în partidul său comunist este 
pe deplin explicabilă : sub con
ducerea P.C.R., poporul a do- 
bîndit succese strălucite în toa
te domeniile de activitate, iar 
planurile în curs de realizare a- 
testă multiplicarea acestor vic
torii. Noi, cubanezii, angajați de 
asemenea intr-un mare efort de 
dezvoltare a țării, ne bucurăm 
din inimă de succesele poporu
lui român, ca și de faptul că 
relațiile dintre partidele și ță
rile noastre se dezvoltă continuu 
pe toate planurile.

Așteptăm cu bucurie apropia
ta vizită în Cuba a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiind con
vinși că ea va avea o însemnă
tate deosebită pentru dezvol
tarea relațiilor frățești dintre 
popoarele noastre".

LECH SOBCZAK, prim-secre
tar al Comitetului P.M.U.P. de 
la Combinatul chimic din Po- 
lawy (Polonia) :

„Simțim o mare bucurie pen
tru faptul că avem prilejul să 
ne aflăm alături de tovarășii ro
mâni la sărbătoarea lor națio
nală. Vizităm pentru prima oară 
țara dv și putem spune că am 
rămas cu impresii de neuitat. 
Am vizitat o serie de obiecti
ve industriale românești, in
clusiv Combinatul chimic din 
Craiova, cu care noi avem re
lații de cooperare. Peste tot am 
întilnit aceeași atmosferă de 
muncă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. A- 
cest lucru, ca și modul spontan 
în Care românii își sărbătoresc 
Ziua națională, arată încrederea 
lor deplină în politica P.C.R. 
Delegația noastră transmite cu 
ocazia acestei sărbători cele mai 
calde urări clasei muncitoare 
din România frățească, întregu
lui popor român".

ARMANDO PANGUENE, re
prezentantul permanent al 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO) la Bucu
rești :

„Pentru poporul român, ma
nifestația de 23 August e un pri
lej tradițional de a trece în re
vistă succesele dobindite în o- 
pera de ridicare a țării pe trep
te tot mai înalte ale progresu
lui material și spiritual. Ca mo- . 
zambican, asistind la parada 
militară și Ia manifestația oa
menilor muncii din România, 
mă întorc cu gindul la lupta 
poporului meu pentru scutura
rea jugului colonial, perft.ru e- 
dificarea unei patrii libere și 
prospere. Pentru noi, succesele 
României constituie, prin ele 
insele, un imbold de a conti
nua lupta, pentru ca și poporul 
nostru să trăiască intr-o țară li
beră.

Ne exprimăm gratitudinea 
pentru ajutorul material și mo
ral pe care România il acordă 
luptei noastre. însăși prezența 
mea aici este o dovadă a so
lidarității României cu poporul 
mozambican, cu toate popoare
le care luptă pentru neatîrriare, 
pentru dreptul de a hotărî sin
gure asupra propriilor destine".

perft.ru


Manifestări peste hotare consacrate 
sărbătorii naționale a poporului român

MOSCOVA. — La recepția oferi
tă de ambasadorul României in 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Ba- 
drus, au participat D. S. Poleanski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., V. I. Dolghih, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., F. A. Surganov, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Z. N. 
Nuriev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. P. 
Sitikov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., G. A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
conducători de instituții centrale, 
reprezentanți ai conducerii centra
le a Asociației de prietenie sovie- 
to-române, mareșali, generali ți 
ofițeri superiori, șefi de misiuni 
diplomatice.

La muzeul de arte plastice „Puș- 
kin“ a avut loc vernisajul expozi
ției Theodor Pallady. La ceremo
nie au participat Vladimir Popov, 
locțiitor al. ministrului culturii al 
U.R.S.S., funcționari superiori din 
minister, oameni de artă ți cultu
ră din Moscova, un numeros pu
blic.

LENINGRAD. — La Casa priete
niei ți păcii din Leningrad a avut 
loc o adunare festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii. N. V. 
Terehova, prim-secretar al Comite
tului P.C.U.S. al raionului Kuibî- 
șev din Leningrad, a rostit o cuvîn- 
tare in care a evocat însemnătatea 
actului de la 23 August și s-a refe
rit la legăturile de prietenie fră
țească și de colaborare dintre 
P.C.U.S. ți P.C.R., dintre popoare
le celor două țări.

KIEV. — La recepția organizată 
de consulul general al României la 
Kiev, Al. Ungur, au participat I. P. 
Pogrebneac, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, S. E. Stețenco, 
prim-vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene, P. A. Rozenco, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Ucrainei, G. G. Seveli, ministrul 
afacerilor externe al Ucrainei, V.S. 
Sevcenco, președinta Asociației, 
ucrainene de prietenie ți relații 
culturale cu străinătatea, miniștri 
și conducători ai instituțiilor cen
trale.

SOFIA. — Ambasadorul țării 
noastre la Sofia, Trofin Simedrea, 
a oferit o recepție la care au par
ticipat Jivko Jivkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ' Peko Takov, ' membru 
supleant al Biroului Politic al C.'C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ivan Primov, secre
tar al C.C. al P.C.B., Ivan Iliev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Mincio Mincev, 
secretar al Consiliului de Stat. Ni
kolai Gheorghiev, vicepreședinte al 
Adunării Populare Bulgare.

BELGRAD. — Ambasadorul țării 
noastre la Belgrad, Vasile Sandru, 
a oferit o recepție in saloanele 
ambasadei. Au participat Krsta A- 
vramovici, Budislav Șoșkici 
membri ai Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Tihomir Vlaska- 
lici, președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Franjo Nadj, președintele 
Consiliului Executiv al provinciei 
autonome Voivodina, Anton Vratu- 
șa, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, Borisav Iovici, 
Luka Banovici, Milorad Birovliev, 
Marko Orlandici, membri ai Con
siliului Executiv Federal. lakșa Pe- 
trici, locțiitor al secretarului fede
ral pentru afacerile externe. Ivan 
Dolnicear și Branko Marnula, ad- 
juncți ai secretarului federal pen
tru apărare, Branko Peșici, pre
ședintele Consiliului orașului Bel
grad. și George Lazici, secretarul 
Comitetului orășenesc Belgrad al 
U.C.I.

PRAGA. — Ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, a oferit 
o recepție la care au participat J. 
Kempny, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, V. Hula, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., vice
președinte al guvernului federal, 
președintele Comisiei de Stat pen
tru Planificare, J. Zahradnik. vice
președinte al guvernului federal, A. 
Barcak, ministrul comerțului exte
rior, F. Krajcir, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, D. 
Hanes, V. David, vicepreședinți ai 
Adunării Federale, M. Jakeș, pre
ședintele Comisiei Centrale de con
trol și revizie a C.C. al P.C.C., Z. 
Zuska, primarul orașului Praga;

HAVANA. — In capitala Cubei 
a avut loc o adunare festivă. Au 
participat Pedro Miret, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, viceprim- 
ministru al Guvernului Revoluțio
nar al Republicii Cuba, membri, ai 
C.C. al P.C. din Cuba, ai conduce
rii Institutului cubanez pentru 
prietenie cu popoarele din alte țări 
și alte persoane oficiale. Ambasa
dorul României în Cuba, Petre Io- 
nescu, a rostit o cuvintare. A luat 
de asemenea, cuvîntul Basilio Ro
driquez, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba.
■ TIRANA. — La. recepția oferită 
de ambasadorul României la Ti
rana, Ion Stoian, au luat parte 
tovarășii Adil Ciarciani, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Nesti Nașe, ministrul aface
rilor externe, alți membri ai gu
vernului. Au fost prezenți. de ase
menea, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Tirana și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Un miting al prieteniei a 
avut loc la Combinatul de 
industrializare a cărnii ți laptelui 
din Tirana. Inginerul șef al Com
binatului și ambasadorul român au 
vorbit despre semnificația actului 
istoric de la 23 August 1944, succe
sele obținute de poporul român în 
opera de edificare a socialismului 
ți evoluția pozitivă a relațiilor ro- 
mâno-albaneze.

PEKIN. — La. recepția oferită de 
ambasadorul României la. Pekin, 
Nicolae Gavrilescu, au participat 
Li Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Li. Sui-cin, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, ministrul 
industriei de mașini, Pen Sao-hui, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al șefului Marelui Stat Ma
jor, Yu Cian, ministru adjunct al 
afacerilor externe, numeroase per
sonalități oficiale. Au fost, de ase
menea, prezenți membri ai corpu
lui diplomatic și ziariști străini 
acreditați la Pekin.

VARȘOVIA. — La recepția ofe
rită de ambasadorul României la 
Varșovia, Mihai Marin, au partici
pat Jozef Tejchma, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Stanislaw Gucwa, mare
șalul Seimului, Janusz Groszkaw- 
ski, președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Poporului, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Stanislaw Kowalczyk, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., ministru de in
terne, Jozef Ozgamichalski, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Zdzislaw Tomal, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, alți mem
bri ai guvernului. Împodobită cu 
drapelele de stat ale României și 
Poloniei, sala de festivități a Ca
sei de cultură a combinatului de 
îngrășăminte chimice „Azot" din 
Polawy, unul din cele mai mari 
din Polonia, a găzduit o adunare, 
la care au participat muncitori, 
tehnicieni, ingineri, locuitori ai o- 
rașului, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

BERLIN. — Ambasadorul țării 
noastre in R.D.G., Vasile Vlad, a 
oferit, la 23 August, un cocteil in 
saloanele Sălii congreselor din Ber
lin. Au participat Alfred Neumann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Giinther 
Kleiber, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Heinrich Homann, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Hans 
Reichelt, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Horst Solie, mi
nistrul economiei externe, Giinther 
Wyschofsky, ministrul industriei 
chimice, Peter Florin și Ewald 
Moldt, adjuneți ai ministrului, afa
cerilor externe, Heinz Kessler, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, alte persoane oficiale, șefi de 
misiuni diplomatice.

Ion Cotoț,
Valyi Peter, 
al Consiliului 

al R. P. Ungare, 
ministrul construcțiilor și

au par- 
vicepre- 
de Mi- 

Bondor

BUDAPESTA. — La recepția ofe
rită de ambasadorul României la 
Budapesta, 
ticipat 
ședințe 
niștri 
Jozsef, 
dezvoltării urbanistice, dr. Horgos 
Gyula, ministrul siderurgiei și con
strucțiilor de mașini, Nagy Miklos, 
ministrul culturii, dr. Beresztoczy 
Miklos, vicepreședinte al Adunării 
de Stat. Roska Istvan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, dr. 
Rosta Endre, președintele Institu
tului. de relații culturale cu străi
nătatea, numeroși reprezentanți ai 
vieții politice, economice, culturale.

HANOI. — Ambasadorul Româ
niei la Hanoi, Tudor Zamfira, a 
organizat o recepție la care au 
luaț parte Nguyen Van Tran, se
cretar al C.C. al P.M.V., secretar 
al Comitetului de partid al orașu-*  
lui Hanoi, Do Mugi, membru al C.C. 
al P.M.V., viceprim-ministru, Tran 
Dang Khoa, vicepreședinte al Co
mitetului permanent al Adunării 
Naționale, Hoang Quoc Viet, pre
ședintele Federației sindicale din 
R.D. Vietnam, Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului’ afacerilor 
externe, Pham Ngoc Tuan, preșe
dintele Comitetului pentru Relații 
Culturale cu Străinătatea. De ase
menea, au fost prezenți miniștri, 
reprezentanți ai Armatei Populare 
Vietnameze, ai instituțiilor și or
ganizațiilor centrale din Hanoi, șe
ful reprezentanței speciale a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud.

PHENIAN. — La Universitatea 
„Kim Ir Sen" din Phenian a. avut 
loc o adunare prietenească. Despre 
însemnătatea actului de la 23 Au
gust 1944 au vorbit Ra Sin Gap, 
prorector al Universității, și am
basadorul român la Phenian, Du
mitru Popa.

BRUXELLES. — Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles, a oferit o recepție la 
care au participat M. Toussaint, 
ministrul educației naționale, A. 
Kempinaire, ministru secretar de 
stat al comerțului exterior, R. Ur- 
bain, ministru secretar de stat ■. al 
amenajării teritoriului și locuințe
lor, Ed. Machtens, ministru de stat, 
președintele Grupului interparla
mentar belgo-român, A. J. Lilar, 
ministru de stat. Andre Cools, pre
ședinte al Partidului Socialist Bel
gian, R. Gillet, președintele Parti
dului Liberal Democrat Pluralist, 
J. Turf, vicepreședinte al Partidu
lui Comunist din Belgia, R. Van- 
deputte, guvernatorul Băncii Națio
nale a Belgiei, R. de Kinder, gu
vernatorul provinciei Flandra O- 
rientală, Jean de Neeff, guverna
torul provinciei Braband, Albert de 
Smaele, președintele de onoare al 
Consiliului Central Economic din 
Belgia, senatori, deputați.

ATENA. — Ambasadorul Francisc 
Păcurariu a vorbit la postul națio
nal de televiziune din Grecia des
pre semnificația evenimentului de 
la 23 August 1944.

La recepția organizată de Amba
sada română din Atena au parti
cipat Stylianos Pattakos, vicepre- 

mier al Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului și alte per
sonalități politice, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știință ți 
cultură, oameni de afaceri greci.

SANTIAGO DE CHILE. — La 
recepția oferită de ambasadorul 
României la Santiago de Chile, 
Vasile Dumitrescu, au participat 
Clodomiro Almeyda, ministrul re
lațiilor externe, Edgardo Enriquez, 
ministrul educației și șeful Casei 
militare a președintelui Salvador 
Allende. Au participat, de aseme
nea, numeroase personalități ale 
vieții politice chiliene : Luis Corva- 
lan, secretar general al P.C. din 
Chile, Orlando Millas ți Rodrigo 
Rojas, membri ai Comisiei Politice 
a Partidului Comunist, senatorul 
socialist Jaime Suarez, senatorul 
Erich Schnacke și Alejandro Gili- 
berto, membri în Comisia Politică 
a C.C. al Partidului Socialist, re
prezentanți ai conducerii partidului 
M.A.P.U., ai partidului M.A.P.U. al 
oamenilor muncii, și ai stîngii crești
ne. senatorul Renan Fuentealba. fost 
președinte al Partidului Democrat- 
Creștin, senatorii democrat-creștini - 
Juan de Dios Carmona și Tomas 
Pablo și membri- ai conducerii 
Partidului Stinga-Radicală.

LONDRA. — Ambasadorul Româ
niei la Londra, Popa Pretor, a ofe
rit o recepție la care au participat 
Geoffrey Rippon, Margaret That
cher, John Peyton ți lordul Eccles, 
membri ■ ai guvernului britanic, 
Thomas Brimelow, subsecretar de 
stat la Ministerul de Externe. Au 
mai luat parte Ron Hayward, se
cretar general al Partidului Labu
rist din Marea Britanie, Victor 
Feather, secretar general al Con
gresului Sindicatelor Britanice — 
T.U.C., deputați ai ambelor camere 
ale parlamentului britanic, între 
care James Hohnson, președintele 
Grupului parlamentar Anglia-Ro- 
mânia, reprezentanți ai cercurilor 
economice, ziariști, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

CARACAS. — Ambasadorul 
României în Venezuela, Petrache 
Dănilă, a oferit un cocteil la care 
au participat Aristides Calvani, 
ministrul relațiilor externe. Jose 
Gregorio Coello Luis, director ge
neral in Ministerul Relațiilor In
terne, funcționari superiori, perso
nalități ale vieții politice, econo
mice și cultural-artistice, reprezen
tanți aj presei și radioteleviziunii, 
șefii misiunilor diplomatice ți alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Caracas.

ROMA. — Ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Ionașcu, a 
oferit o recepție la care au parti
cipat Tullia Carettoni Romagnoli, 
vicepreședintă a Senatului, Fran
cesco Campagna, subsecretar de 
stat la Președinția Consiliului de 
Miniștri, Giulio Orlando, subsecre
tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, personalități ale vieții 
științifice și culturale, oameni de 
afaceri, ziariști. Au luat, de ase
menea, parte Carlo Galluzzi, Agos
tino Novella și Ugo Pecchioli, 
membri ai Biroului Politic și ai 
Direcțiunii P.C. Italian, reprezen
tanți ai P.S. Italian, ai P.D. Creștin.

DELHI. — Ambasadorul Româ- 
. ni ei in India, Petre Tănăsie, a 
oferit o recepție la care au parti
cipat vicepreședintele Indiei, Gopal 
Pathak. președintele Camerei Popu
lare a Parlamentului, G. S. Dhillon, 
Nurul Hassan, ministrul educației 
și învățămîntului, alți membri ai 
guvernului, deputați. personalități 
ale vieții publice, generali și ofi
țeri, ziariști.

BUENOS AIRES. — La recepția 
oferită de ambasadorul României 
in Argentina, Mihai Bălănescu, au 
participat, ministrul de interne,. 
Benito Llambi, comandantul șef al 
armatei de uscat. general-locote- 
nent Jorge Raul Carcagno, coman
dantul șef al forțelor navale, ami
ral Carlos Alvarez, comandantul 
șef al forțelor aeriene, general de 
brigadă Hectar Luis Fautaria, ad
junctul ministrului relațiilor ex
terne, Julio Cesar Carasales, 
titulari ai unor departamente, 
senatori și deputați naționali, șefi 
ai misiunilor diplomatice, impor
tante personalități ale vieții econo
mice și cultural-artistice din Ar
gentina.

TEL AVIV. — Ambasadorul 
României în Israel, Ion Covaci, a 
oferit un cocteil, la care au parti
cipat Abba Eban, ministrul de ex
terne, Joseph Almogi, ministrul 
muncii, Haim Gvati, ministrul a- 
griculturii, Victor Shemtov. minis
trul sănătății, Noshe Zanbar, gu
vernatorul Băncii Israelului, con
ducători ai unor partide politice, 
deputați, oameni de știință și artă. 
De asemenea, au fost prezenți șe
fii misiunilor diplomatice din Israel, 
ziariști locali și reprezentanți ai 
presei străine in Israel.

La o adunare festivă care a avut 
loc la Tel Aviv, Joseph Almogi, 
ministrul muncii, a dat o înaltă 
apreciere politicii promovate de 
România pe plan extern. Samuel 
Mikunis, secretar general al Parti
dului Comunist din Israel. 
(M.A.K.I.), a arătat, la rindul 
său, că insurecția națională anti
fascistă armată de la 23 August 
1944 a avut un larg ecou interna
țional, contribuind la înfrîngerea 
fascismului și la grăbirea încheierii 
războiului. Politica României de 
dezvoltare a relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de regimul 
lor social, de mărimea și potenția
lul lor economic, a spus el, con
stituie o contribuție de seamă la 
promovarea destinderii, colaborării 
și păcii în lume.

PEKIN. — La 23 august, Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
însoțit de Penn. Nouth, președintele 
Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
și primul ministru al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.), de Yeng 
Sary, trimis special al părții din 
interior a F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
Sarin Chhak, membru al Biroului 
Politic al C.C. al F.U.N.C. și mi
nistrul afacerilor externe al 
G.R.U.N.C., a făcut o vizită la Am
basada Republicii Socialiste Româ
nia din Pekin, in cursul căreia a 
transmis un mesaj de felicitări cu 
ocazia Zilei naționale a României.

Norodom Sianuk a transmis, in 
numele său, al prințesei Monique 
Sianuk și al principalilor săi co
laboratori, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român; pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, un căl
duros mesaj și urări de prosperi
tate*  și progres poporului român în 
înfăptuirea mărețelor obiective pe 
care și le-a propus. Evocind re
centa vizită pe care a făcut-o în 
România, convorbirile avute cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
șeful statului cambodgian a expri- 
Piat. sincere mulțumiri pentru pri
mirea ospitalieră de care s-a bucu
rat, pentru căldura și atenția cu 
care a fost înconjurat și pentru 
sprijinul constant multilateral pe 
care România socialistă, poporul 
român îl acordă cauzei juste a 
poporului khmer.

PARIS. — La recepția oferită de 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, au luat parte 
Alain Poher, președintele Senatu
lui Francez. Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F., deputa
tul Lucien Neuwirth, președintele 
Grupului de prietenie Franța-Româ- 
nia din Adunarea Națională Fran
ceză, Georges Villiers, președinte de 
onoare al Consiliului Național al 
Patronatului Francez, Henri Ziegler, 
președinte director general al Sin
dicatului Național' al Industriei 
Aerospațiale, prof. Francois Chagot, 
președintele. Asociației de prietenie 
Franța-România.

CAIRO. — La recepția oferită 
de ambasadorul României la Cairo, 
Petru Burlacu, au participat, dr. 
Mohamed Hafez Ghanem, prim- 
secretar al C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe. Hafez Ismail, consilier 
al președintelui republicii pentru 
problemele securității naționale, 
Ashraf Ghorbal, consilier al pre
ședintelui Republicii pentru presă, 
dr. Mohamed Murad Ghaleb, mi
nistrul informațiilor, ing. Aziz Yus
sef Saad, ministrul irigațiilor, 
Ismail Fahmy, ministrul turismu
lui, dr. Gaber Gaad Abdel Rahman 
și Ibrahim Sukry, secretari ai C.C. 
al U.S.A., membri ai conducerii 
Asociației de prietenie egipteano- 
române. generali, oameni de cultu
ră, reprezentanți ai unor organiza
ții economice care cooperează cu 
țara noastră.

TOKIO. — Ambasadorul Româ
niei în Japonia; Nicolae Finanțu, a 
oferit o recepție la care au luat 
parte Daisuke Akita, vicepreședin
tele Camerei Reprezentanților, Hi- 
sao Kodaira, președinte al Grupu
lui parlamentar de prietenie Japo
nia-România, înalți funcționari din 
Ministerul de Externe, Ministerul 
Comerțului Internațional și Indus
triei, T. Shimura, președintele Aso
ciației de prietenie Japonia-Româ- 
nia.

BONN. — Ambasadorul României 
la Bonn, Constantin Oancea, a ofe
rit o recepție, la care au luat parte 
Annemarie Renger, președinta Bun- 
destagului, Gerhard Jahn, ministrul 
justiției, Klaus von Dohnanyi, mi
nistrul învățămîntului și științei, 
funcționari superiori din ministere, 
reprezentanți ai conducerii partide
lor politice, ai sindicatelor și orga
nizațiilor de tineret. Au fost pre
zenți, de asemenea, primarii și 
prefecții orașelor Bonn, Koln și 
Bochum, numeroși deputați.

TEHERAN. — Ambasadorul Româ
niei la Teheran, Alexandru Boabă, 
a vorbit, la posturile de radio și 
televiziune iraniene. A urmat un 
program de filme și muzică popu
lară românească. In seara aceleiași 
zile, ambasadorul român a oferit o 
recepție la care au luat parte Assa- 
dollah Alam, ministrul Curții impe
riale, Sharif Emami, președintele 
Senatului,*  Abdullah Riazi, președin
tele Majlisului, Hooshang Ansari, 
ministrul economiei, T. Ziai, pre
ședintele Camerei de comerț, mine 
și industrie, A. A. Alam, președin
tele Grupului parlamentar de prie
tenie iraniano-român. senatori, ge
nerali și ofițeri superiori.

COPENHAGA. — Ambasadorul 
României la Copenhaga, Gheorghe 
Ploeșteanu, a oferit o recepție la 
care au participat Erling Jensen, 
ministrul comerțului, Knud Jes- 
perșen, președintele Partidului Co
munist din Danemarca, Sigurd 
Omann, președintele Partidului So
cialist Popular, deputatul Kristian 
Albertsen, președintele Asociației 
Danemarca-România, Dan Bjorner, 
președintele Camerei de comerț, 
deputați și personalități politice, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai autorităților municipale, 
oameni de afaceri, personalități ale 
.vieții științifice și culturale. La 
recepție au participat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Copenhaga, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

României au fost, de asemenea, or
ganizate recepții sau oferite coc
teiluri la ambasadele țării, noastre 
din Austria, Ecuador, Elveția, Fin
landa, Maroc, Olanda, Republica 
Africa Centrală, Suedia, S.U.A.. 
Tanzania, Zambia.

LA ÎNCHEIEREA CELEI DE-A 
DOUA RUNDE DE TRATATIVE 
ÎNTRE R. S. CEHOSLOVACĂ

Șl R.E. GERMANIA
PRAGA 23 (Agerpres). — Ziarul 

i.Rude Pravo" publică, în numărul 
său din 23 august, interviul acordat 
de Jiri Goetz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, care a condus delegația țării 
sale la cele două runde ale tratati
velor cu R.F.G. privind normaliza
rea relațiilor dintre cele două țări, 
în interviu se relevă că, în cursul 
tratativelor de la Bonn, s-a ajuns la 
un consens cu privire la concepția 
definitivă a așa-numitei scrisori 
umanitare, care încheie complexul 
de acorduri bilaterale. în acest fel, a 
declarat Goetz, tratatul dintre cele 
două țări și documentele anexă pot fi 
semnate, așa cum s-a prevăzut ini
țial. Delegația R.F.G. a făcut însă, în 
ultimul timp, unele propuneri inac
ceptabile pentru partea cehoslovacă 
în legătură cu dreptul de asistență 
juridică nu numai pentru cetățenii 
domiciliați în Berlinul occidental, ci 
și pentru tribunalele și alte institu
ții din acest oraș. în această pro
blemă nu s-a ajuns la nici un re
zultat, întrucît punctele de vedere 
ale părților sînt diferite.

Partea cehoslovacă, a declarat 
Goetz, a făcut totul pentru ca 
Willy Brandt, cancelarul federal al 
R.F.G., să poată veni la Praga, la 
6 și 7 septembrie. Din punctul nos
tru de vedere, nimic nu împiedică 
semnarea tratatului. Complexul de 
înțelegeri legate de el este pus de 
acord între părți și, dacă apar pro
bleme, ele se referă la un alt com
plex de acorduri, și anume la cele 
privitoare la stabilirea de relații 
diplomatice.

BONN 23 (Agerpres). — La Bonn 
a luat sfîrșit cea de-a doua rundă 
de convorbiri a tratativelor dintre 
R. S. Cehoslovacă și R. F. Germa
nia cu privire la normalizarea rela
țiilor dintre cele două țări. Purtăto
rul de cuvînt al guvernului R.F.G. a 
declarat, după convorbiri, că ele 
vor continua. Locul și data acestor 
convorbiri vor fi stabilite ulterior.

PARIS

0 nouă întîînire 
consultativă între 

părțile sud-vietnameze
PARIS 24 (Agerpres). — La Celle 

Saint Cloud a avut loc o nouă șe
dință în cadrul întîlnirilor consulta
tive ale părților sud-vietnameze. 
Șeful delegației Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Van Hieu, 
a arătat că administrația saigoneză 
vine în contradicție cu prevederile 
Acordului de la Paris în problema 
Vietnamului, continuînd să încalce 
respectivul acord. De la 27 ianuarie, 
data semnării acordului, trupele sai- 
goneze au efectuat peste 30 000 de 
operațiuni, iar forțele polițienești 
peste 100 000, în raioanele eliberate 
ale Vietnamului de sud. Peste 
200 000 de patrioți continuă să se afle 
în închisori.

agențiile de presă transmit:
Numiri în secretariatul 

general al 0.0. secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a anunțat numirea lui Eric Suy, pro
fesor de drept internațional la Uni
versitate^ din Louvain (Belgia), în 
funcția de secretar general adjunct 
al O.N.U., în locul lui Constantin 
Stavropoulos, care a hotărit să se 
retragă la începutul anului viitor. în 
funcția de secretar general adjunct 
pentru coordonarea activității orga
nismelor specializate ale O.N.U. a 
fost numit Chakravarthi Narasimhan 
(India).

Guvernele R.D.G. și Re
publicii Senegal au convenit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — s-a anunțat 
oficial la Berlin.

Președintele Republicii
Salvador Allende, l-a deChile,

semnat pe generalul de divizie Au
gusto Pinochet Ugarte în funcția de 
comandant șef al armatei chiliene, 
transmite agenția Prensa Latina. A- 
ceastă numire a avut Ioc după ce 
șeful statului chilian a acceptat de
misia generalului Carlos Prats din 
funcțiile de ministru al apărării și de 
comandant șef al armatei. Carlos 
Prats a motivat acțiunea sa prin ne
cesitatea menținerii unității forțelor 
armate.

Cresc rândurile P.C.I. La 
21 august a.c.. Partidul Comunist 
Iialian număra 1 613 525 membri, cu 
aproape 29 000 mai mulți decît cu un 
an în urmă, se arată în datele sta
tistice date publicității de conducerea 
P.C.I. Numărul membrilor P.C.I. a 
crescut constant în ultimii cinci ani.

In cadrul convorbirilor 
la nivel înalt olandezo—
vest-germane de 13 Bonn pre
mierul Olandei, Joop Den Uyl, și 
cancelarul federal, Willy Brandt, au 
examinat probleme ale relațiilor bi
laterale, situația internațională, pre
cum și probleme referitoare la Co
munitatea economică vest-euro-
peană.

MexiClll a accePtat> la cererea 
guverneloi' Salvadorului și Hondura
sului, să găzduiască, începînd de la 
15 septembrie, o reuniune a repre
zentanților celor două țări. în ve
derea negocierii unui tratat pentru

Congresul Partidului
Comunist din Argentina

MESAJUL C.C. AL P.C. R.
BUENOS AIRES 23 (Agerpres). — 

La Buenos Aires au continuat lu
crările celui de-al XIV.-lea Congres 
al Partidului Comunist din Argentina.

în ședința de joi dimineața, pri
mul vorbitor invitat la tribună a 
fost reprezentantul Partidului Co
munist Român. Athos Fava, mem
bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.A., care a prezidat 
ședința, a transmis, în numele con- 
gresiștilor, al comuniștilor argenti- 
neni, calde felicitări comuniștilor și 
poporului român cu ocazia sărbătorii 
naționale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
P.C.R., tovarășul Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a transmis congresului, 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii argentineni salutul frățesc, 
mesajul de prietenie și solidaritate 
militantă al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și con
ducerii sale, al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România.

Membrii partidului nostru, oamenii 
muncii români — a spus vorbitorul 
— urmăresc cu sentimente de pro
fundă simpatie și cu deosebit inte
res prefacerile politice și sociale 
din Argentina, lupta oamenilor mun
cii și a maselor largi populare din 
Argentina, care se înscriu în am
plul proces revoluționar ce se 
afirmă cu vigoare în toată America 
Latină și în celelalte continente pen
tru apărarea intereselor fundamen
tale ale. celor ce muncesc, pentru 
înfăptuirea unității de acțiune a 
forțelor progresiste, democratice si 
patriotice, pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare și punerea 
în valoare a bogățiilor și resurselor 
proprii, pe călea democrației, pro
gresului social, prosperității și păcii.

Vorbitorul a exprimat, de aseme
nea, sentimentele de simpatie și so
lidaritate internaționalistă ale popo
rului român cu lupta dreaptă în 
vederea preluării bogățiilor naționale 
în mîinile proprii, pentru o dezvol
tare nestingherită pe calea progresu
lui economic și social, desfășurată 
de forțele' revoluționare, de popoa
rele . din America Latină. Totodată, 
el a reafirmat satisfacția conducerii 
P.C.R. pentru bunele raporturi din
tre partidele noastre, așezate pe 
respect și stimă reciprocă, pe temelia 
marxism-leriinismului și internațio
nalismului proletar, pe dreptul fie
cărui partid de a-și defini. în depli
nă independență, linia politică și a 
subliniat dorința exprimată anul tre
cut în România de secretarii gene
rați ai celor două partide, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Geronimo 
Arnedo Alvarez, de a extinde șl 
diversifica raporturile reciproce, co
respunzător țelurilor și intereselor 
comune ale celor două partide și 
popoare, cauzei întăririi unității co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Vorbitorul a relevat, apoi, cursul 
ascendent al relațiilor economice, 
diplomatice și în alte domenii din
tre România și Argentina, exprimin- 
du-și încredințarea că apropiata 

normalizarea relațiilor dintre ele, în
trerupte în iulie 1969 — anunță un 
comunicat al Ministerului de Exter
ne de la Ciudad de Mexico, reluat 
de' agenția Prensa Latină.

Personalul radiotelevizi
unii franceze 8 declai'at ° 
de 24 de ore în semn de solidaritate 
cu muncitorii fabricii de ceasuri 
„LIP“. Drept urmare, în cursul zi
lei de joi, cele trei canale ale te
leviziunii naționale și-au redus la 
minimum programele.

în editura „Magisterio 
Espanol" din Madrid 8 apă- 
rut romanul lui Panait Istnati, „Ciu
linii Bărăganului".

Reprezentanții Statelor 
Unite și Tailandei au început 
vineri convorbiri în problema redu
cerii forțelor militare amerioane sta
ționate în Tailanda. Un comunicat o- 
ficial difuzat după prima zi a nego
cierilor informează că S.U.A. vor 
proceda la o „reducere inițială" de 
3 550 oameni și peste 100 avioane, 
în cadrul primei faze a retragerii 
lor din cele șapte baze instalate pe 
teritoriul tailandez. 

Corsica. Sute de locuitori din Ajaccio au manifestat, zilele trecute, îr 
semn de protest împotriva deversării reziduurilor industriale de către < 
firmă italiană de produse chimice în apele din apropierea insulei, ducînr 
la formarea așa-nufnitului „mîl roșu", dăunător faunei marine și sănătăți 

omului

vizită oficială de prietenie pe care 
o va întreprinde în Argentina 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, va consti
tui o pagină remarcabilă în istoria 
relațiilor dintre țările și popoarele 
noastre.

în continuare, el a subliniat că 
poporul român se prezintă la ma
rea sărbătoare națională de la 23 
August cu un strălucit bilanț de 
realizări și împliniri, cu elan revo
luționar și cu hotărîrea fermă de a 
ridica România pe noi trepte de 
bunăstare, civilizație și progres. 
Aflat, în prezent, in stadiul edifică
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, poporul român își consa
cră întreaga sa energie creatoare 
realizării înainte de termep a obiec
tivelor vastului program elaborat 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
îmbogățit și concretizat de Conferin
ța Națională de anul trecut, de ple
narele recente ale Comitetului Cen
tral.

Pe plan extern, Partidul Comunist 
Român, România socialistă promo
vează dezvoltarea legăturilor de prie
tenie, alianță și colaborare mult a- 
terală cu toate țările socialiste, cu 
statele care au pășit pe calea dezvol
tării independente și, în spiritul 
coexistenței pașnice, își extinde rela
țiile de cooperare reciproc avanta
joase cu toate statele indiferent de 
sistemul lor social. Raporturile noas
tre internaționale sînt fundamentate 
pe principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc. România socialistă, a 
spus vorbitorul, militează statornic 
pentru stingerea definitivă a focare
lor de război sau tensiune, pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru solu
ționarea pe cale politică a tuturor li
tigiilor internaționale, pentru instau
rarea în lume a unui climat de des
tindere, securitate, cooperare și pace.

România sprijină cu consecvență 
lupta popoarelor pentru eliberare na
țională, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței naționale. Ca stat euro
pean, a continuat vorbitorul. țara 
noastră se manifestă activ pentru 
instaurarea unui sistem de securitate 
și cooperare în Europa.

Animat de profunde sentimente de 
solidaritate internationalistă. Parti
dul Comunist Român militează pen
tru dezvoltarea relațiilor de stimă, res
pect ' reciproc și colaborare priete
nească cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socialis
te. cu mișcările de eliberare națio
nală, acționează consecvent pentru 
depășirea dificultăților din mișcare, 
pentru întărirea unității și solidari
tății partidelor comuniste și munci
torești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

în încheiere, vorbitorul a reînnoit 
urările de deplin succes in desfășu
rarea lucrărilor congresului, în înde
plinirea hotărîrilor ce vor fi adop
tate, în activitatea desfășurată de 
partid pentru viitorul socialist al po
porului argentinean. pentru cauza de
mocrației, progresului social și păcii.

Mohamed Zaher Șah e 
anunțat, într-o declarație remisă pre
sei la Roma, că a hotărit să abdice, 
luînd astfel act de voința poporului 
Afganistanului de a instaura în țpră 
un regim republican — informi; iză 
agenția France Presse. După curii se 
știe, monarhia a fost abolită in Af
ganistan în urma loviturii de stat 
de la 17 iulie a.c.

Bâfdlia cu focul în S.U.H. 
De 7 zile, numeroase incendii pîrjo- 
lesc zeci de mii de hectare de păduri 
și terenuri agricole în mai multe 
state din vestul și nord-vestul S.U.A. 
12 000 de pompieri participă zi și 
noapte la bătălia împotriva flăcărilor, 
care au transformat deja în cenușă 
o suprafață de păduri de circa 70 000 
de hectare. Pagubele materiale pro
vocate de incendii sînt imense, ele 
cifrîndu-se la sute de milioane de 
dolari. Zilnic, autoritățile din cele 7 
state — California, Montana, Ore
gon, Wyoming, Washington, Idaho și 
Nevada — cheltuiesc împreună un 
milion de dolari în lupta pentru 
stingerea incendiilor. în 4 din cele 
7 state bătălia cu focul dezlănțuit 
este mult îngreunată de vremea se
cetoasă și de temperaturile extrem 
de ridicate.
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