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MAREA DEMONSTRAȚIE
A OAMENILOR MUNCII 

DIN CAPITALĂ
ȘI DIN ÎNTREAGA ȚARĂ
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0 vibrantă expresie a patriotismului revoluționar, a hotăririi de a înfăptui 
Programul partidului, de a fare totul pentru înflorirea României socialistă

într-o vibrație unanimă, Capitala, 
țara, poporul întreg au sărbătorit 31 
de ani de istorie nouă a României. 
Celebrarea Zilei noastre naționale gă
sește întreaga națiune într-o fecundă 
angajare pe calea înfăptuirii Progra
mului partidului și al celui de-al 
XI-lea Congres al său, a marelui o- 
biectiv — societatea socialistă multi
lateral dezvoltată. Un popor — o sin
gură conștiință revoluționară, unit 
in jurul Partidului Comunist Român, 
al celui care este în fruntea parti
dului și a țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub acest semn, al in
destructibilei unități, milioane de 
oameni — bărbați și femei, tineri și 
maturi, muncitori, țărani, intelectuali, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au adus măreței săr
bători omagiul muncii, un bilanț 
bogat de realizări, care ne apropie cu 
pași siguri de îndeplinirea năzuințe
lor noastre.

Strălucitoare, festivă, Piața Aviato
rilor din Capitală a găzduit, ca în 
atîtea alte rînduri, marea demonstra
ție a oamenilor muncii din primul 
oraș al țării.

Tribuna centrală, pe care flutură 
drapelele roșii și tricolore, este do
minată de un mare portret al secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe întreaga tribună centrală se 
desfășoară larg urarea „Trăiască 23 
August, ziua eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, sărbătoarea 
națională a poporului român".

Deasupra tribunelor laterale, unde 
se află stema Republicii Socialiste 
România și a Partidului Comunist 
Român, se pot citi : „Trăiască har
nicul și talentatul popor român, fău
ritorul societății socialiste multila
teral dezvoltate" l „Trăiască Partidul 

Comunist Român, conducătorul încer
cat al poporului, inspiratorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor noastre".

De cealaltă parte a pieței, încadrat 
de flamuri roșii — medalionul înfă- 
țișînd chipurile dascălilor proleta
riatului : Marx, Engels, Lenin. Sint 
înscrise, de asemenea, urările „Tră
iască și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă Româ
nia", „Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor socialiste, de
mocratice, antiimperialiste" și „Tră
iască lupta unită a popoarelor, pen
tru pace și colaborare, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună !“.

Mii de oameni ai muncii se află 
în marea piață, alături de sute de 
pionieri, tineri din detașamentele de 
pregătire pentru apărarea patriei și 
membri ai gărzilor patriotice, în aș
teptarea momentului solemn al des
chiderii festivității.

Ora 8,30. La tribuna oficială so
sește tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Nesfîrșite urale și ovații fac să vi
breze văzduhul. Reafirmîndu-și cu 
însuflețire simțămintele de profundă 
dragoste și încredere in partid și se
cretarul său general, mulțimea scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la tribuna. oficială urcă 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Radulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, precum si mem
bri ai C.C. al F.C.R^ ai Consiliului 

de Stai șl guvernului, vechi militanți 
ai mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, conducători ai or
ganizațiilor de masă și obștești, oa
meni de știință, cultură și artă.

în celelalte tribune se află repre
zentanți ai. instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, militanți din 
ilegalitate ai partidului, participanți 
la insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă de la 23 
August 1944, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
generali activi și în rezervă, eroi ai 
muncii socialiste, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderi
le bucureștene, personalități ale vie
ții noastre științifice și cultural-ar- 
tistice, activiști ai organelor centra
le de partid și de. stat, ziariști ro
mâni și străini.

Au luat loc, totodată, In tribune 
reprezentanți ai unor partide, comu
niste, muncitorești, socialiste, mi
niștri și delegați din diferite țări 
care se află în România, alți oaspeți 
de peăte hotare. Este prezentă, de a- 
semenea, delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română.

Sînt de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în România, alți 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați militari.

Răsună solemn imnul de stat, In 
timp ce 21 de salve de artilerie sa
lută marea sărbătoare națională, a 
României.

Demonstrația de 23 August este 
deschisă de coloanele gărzilor patrio
tice.

Irump apoi în piață pionierii, în 
ritm de tobe și sunet cristalin de 
trompete, într-un iureș de bucurie, 
urale, eșarfe multicolore fluturate în 
vînt. Din acest torent al exuberan
tei tinerești se desprinde un grup 
de copii, alergînd spre tribuna cen
trală. Este momentul de mare emo

ție și intensă bucurie al dăruirii flo
rilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului mulțumesc celor mici, 
îmbrățișîndu-i cu dragoste.

Masive, degajînd forță, unitate, 
optimism robust, pătrund în piață 
primele coloane ale oamenilor mun
cii bucureșteni. Un grup compact 
poartă lozinci cu înscrisul „Trăiască 
23 August" și „Trăiască cea de-a 
XXXI-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă", 
drapelele Partidului Comunist Ro
mân și Republicii Socialiste Româ
nia. Un alt grup trece prin fața tri
bunelor avînd în frunte portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. ale 
membrilor Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., portretele 
clasicilor marxism-leninismului. Pri
virile tuturor sînt îndreptate spre 
tribuna centrală, ovațiile și uratele 
răsună ca un omagiu adus partidului, 
în semn de fierbinte recunoștință 
pentru toate transformările înnoi
toare care au schimbat mereu în 
mai bine înfățișarea țării, viața oa
menilor.

Manifestantii aduc în marea piață 
Imagini reprezentative pentru dezvol
tarea pe care o cunosc Capitala, 
tara, secvențe din marile înfăptuiri 
ale acestui an. grafice și panouri 
ilustrînd succesele de mîine prefigu
rate de realizările de azi. Trăim un 
23 August aflat la cumpăna dintre 
două cincinale, din care unul se în
cheie mai devreme, pentru a crea 
timp unor realizări suplimenta
re. un 23 August al dîrzeniei și fer
mității. al împlinirilor și continuită
ții. Acestea sînt liniile de forță prin 
care glorioasa aniversare se înscrie 
în calendarul tării ca o sărbătoare 
a izbînzii muncii și încrederii
(Continuare in pag, a II-a)

Recepția oferită 
de Comitetul Central al P.C.R., 

Consiliul de Stat și Guvern
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit, în seara zilei de 
23 August, la Palatul din Piața Vic
toriei, o recepție cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a insurecției na
ționale armate antifasciste și antiim- 
perialiste.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in mijlocul participanților 
la recepție a fost intonat imnul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La recepție au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgă- 
nescu, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pătan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, precum 
și membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale, or
ganizațiilor de masă și obștești, ml- 
litanți din ilegalitate ai partidului și 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participanți la insurecția na
țională armată antifascistă și antiim- 
perialistă,’ veterani ai războiului 
antifascist, generali, eroi ai muncii 

socialiste, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale, șefi ai 
cultelor, ziariști.

Au participat N. Chaoui, • secre
tar general al P. C. Libanez. Pietro 
Conti, membru al Direcțiunii P. C. 
Italian, Peko Takov. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Bulgar, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ian Mikardo. membru 
al Comitetului Executiv Național al 
Partidului Laburist din Marea Bri
tanic, președintele Comitetului pen
tru relații internaționale al partidu
lui, Ichiro Sunama, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
Marta Buschmann, membru al Prezi
diului Direcțiunii P. C. German din 
R. F. Germania, Raymond Vaillant. 
membru al Comitetului Director, se
cretar național adjunct al Partidului 
Socialist Francez. Gillbert Baechtold, 
membru al Comitetului Director al 
Partidului Socialist Elvețian, depu
tat. Angelo Rossi, membru al Comi
tetului Director al Partidului Socia
list Elvețian, Talis Duniăres, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Guadelupa. Magnus 
Kjartansson. membru al Comitetului 
Executiv Național al Alianței Popu
lare din Islanda, Novak Rădici, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia, 
Inge Kopp, membru al Biroului și 
Secretariatului Direcțiunii Partidului 

Socialist Unit din Berlinul occiden* 
tal, Marcos Ana. membru al Comi
tetului Central al P.C. din Spania. 
Wenceslao Roces, prof. univ. la 
Universitatea autonomă din Mexic, 
membru al P.C. din Spania, Mario 
Solis, membru al Comisiei Politice, 
secretar al C.C. al Partidului Avan
gărzii Populare din Costa Rica, Ni- 
dia Saenz, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al Partidului Avangăr
zii Populare din Costa Rica, Fede
rico Kraudy, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al Partidului Socia
list din Nicaragua, Azfar Kamal, 
membru al C.C. al Partidului Poporu
lui din Pakistan, delegația Consiliului 
Redeșteptării Naționale din Ghana, 
condusă de colonel R.E.A. Kotei, mem
bru al consiliului, Arrigo Boldrini. 
președintele Asociației Naționale a 
Partizanilor Italieni (A.N.P.I.), mem
bra al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Italian, vicepreșe
dinte al Camerei deputaților din I- 
talia, Marie-Rose Pineau, secretar 
general de redacție la „l’Humanite", 
Jhon Rose, director general al 
Organizației mondiale de sisteme ge
nerale și cibernetică, alți oaspeți de 
peste hotare.

A fost de față delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, condusă 
de Evgheni Ivanovici Sizenko, secre
tar al Comitetului regional Moscova
(Continuare in pag. a IV-a)
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Țara în veșmînt de sărbătoare, 
țara în haină de lucru

(Urmare din pag. I)

nestrămutate !n viitor. Chemarea 
partidului — „Cincinalul inainte de 
termen" — a mobilizat energiile și 
talentul a milioane de oameni, con
cretizate in mari valori ale creației 
materiale și spirituale.

Saluturile frățești adresate. in 
timpul demonstrației, tuturor țărilor 
socialiste, urările de continuă întă
rire a prieteniei și colaborării po
porului român cu aceste state, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu po
poarele care au pășit pe drumul in
dependentei și progresului social, cu 
toate țările lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor. exprimă în fapt ma
nifestarea atașamentului deplin al 
întregului popor la politica externă 
a partidului și statului nostru, hotă- 
rirea neabătută de a îndeplini a- 
ceastă politică, pe deplin corespun
zătoare intereselor națiunii noastre, 
cauzei socialismului, păcii si pro
gresului în întreaga lume.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală a continuat cu tradițio
nala paradă a sportivilor. Imagine a 
vigorii și tinereții.

Marea sărbătoare de Ia București 
B-a încheiat într-o atmosferă de vi
brantă însuflețire, de înflăcărat pa
triotism. Cîntecul „Trei culori", in
tonat de mii de oameni aflati în pia
ță. a răsunat ca un legămînt al în
tregului popor de a păși, mereu u- 
nit. cu fermitate, pe drumul călăuzit 
de partid — drumul edificării orîn- 
duirii socialiste multilateral dezvol
tate. al împlinirii destinului comu
nist al României.

Raport și angajament 

solemn la confluența 

dintre două cincinale

A XXXI-a aniversare a Eliberării. 
Din nou a vibrat, în cuprinsurile de 
la Dunăre, Mare și Carpați, impre
sionantul suflu popular împlinit din 
viguroasa cadență, din cîntecele și 
uralele celei mai importante sărbă
tori a României socialiste. Din nou, 
cu sporită rezonanță, poporul și-a 
afirmat dragostea nețărmurită față 
de partid, de încercata lui conducere, 
de exemplara personalitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, încrederea 
în viitorul luminos al patriei, 
hotărîrea de a face totul pentru a-1 
împlini... Suflul marii sărbători a vi
brat în conștiințe ca un ecou omagial 
al istoricei chemări la luptă adresate 
de către Partidul Comunist Român, la 
23 August 1944, întregului nostru 
popor. A răsunat în inimi ca o in
candescentă evocare a strigătului de 
atac de acum trei decenii și un an. al 
muncitorimii înarmate, al ostașilor 
țării. A răsunat ca o reverberare, 
peste timp, a uralelor care vesteau 
patriei, întregii lumi, că — Intr-un 
ceas de efort suprem al umanității de 
a infringe urgia hitleristă — România 
și-a adus din plin contribuția. Prin 
victoria insurecției naționale antifas
ciste și antiimperialiste armate. Prin 
continuarea luptei — cu toate ener
giile țării — alături de trupele sovie
tice, pentru eliberarea întregului te
ritoriu românesc, a altor țări și 
popoare, pentru zdrobirea definitivă a 

Gînd în fața tribunei
De-atîta vreme mă prenumăr 
in oastea care, umăr lingă umăr, 
Trece pe-aici, în August douăzeclșltrel. 
Sub flăcările steagurilor el, 
Am salutat cu versuri șl imagini 
Ale victoriei contemporane pagini.
Îmi stăruie in suflet pină azi 
Explozia luminii din Bicaz. 
Și primul tren electric l-am cîntat 
Ca un poet, ca om, ca un soldat. 
Victoriile partidului ne sînt 
Tot ce-i mai scump pe-acest pămînt. 
Și azi, tot in coloană aliniat, 
Rămîn ce-am fost: poet-soldat i 
Să apăr, să zidesc, să cint 
Străvechiul românesc pămînt.
Sub roșul steag, ca-n flecare an, 
Rămin ce-am fost: un cetățean!

Petru VINTILA

fascismului. Atunci, la 23 August 1944, 
strigătul de luptă și de victorie al 
României a răsunat ca un mîndru 
raport rostit în fața Istoriei și, tot
odată, ca un legămînt solemn de 
viață nouă, de progres și pace, față 
de generațiile prezente și viitoare.

23 August 1975. Aceste generații — 
tezaurul uman al României socia
liste, țară liberă și demnă, mîndră de 
efortul ei neabătut, victorios, pentru 
împlinirea idealului văzut cu limpe
zime din prima clipă a Eliberării — 
și-au trimis, în zorii acestei zile, pe 
întreg cuprinsul patriei în sărbătoare 
sute de mii de reprezentanți. Ei au 
adus pe traseele marilor demonstrații, 
in numele întregului popor — la fel 
ca acum 31 de ani, dar in alte condi
ții ale dezvoltării istorice — expre
sia unui Raport al victoriilor, 
încredințarea unui legămînt de muncă 
și luptă neobosită pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective ale acestei etape 
istorice.

Pretutindeni. în Capitală și în cele 
mai îndepărtate colțuri ale tării, fie
care coloană, fiecare colectiv munci
toresc, inflorescența pancartelor, 
sensul chemărilor rostite de mii de 
glasuri au arătat, în primul rînd. forța 
spiritului revoluționar al națiunii 
noastre socialiste, deplina înțelegere 
a semnificațiilor sărbătorii de anul 
acesta.

Este primul 23 August de după cel 
de-al XI-lea Congres.

Este primul 23 August în care răsar 
în coloane, alături de mărturii ale 
cincinalului îndeplinit, cifre desprin
se din Directivele noului cincinal.

Este un 23 August în aura căruia

Flacăra răspunderii 
comuniste

...Raport comunist. Angajament 
solemn. De unde să începem repor
tajul marii sărbători ? Zecile și zecile 
de relatări ale redactorilor și cores
pondenților ne aduc — azi, mai mult 
decît la oricare alt 23 August — vești 
de pe traseele sărbătorii, împletite 

Moment simbolic în demonstrația sportivilor

cu reportaje fierbinți de la locurile de 
muncă. Noțiunea de foc continuu, re
zervată, în alți ani, numai anumitor 
sectoare de producție, este astăzi 
valabilă pentru mii și mii de locuri 
de muncă din țară. Focul continuu 
devine astfel un cuprinzător lait
motiv al celei de-a XXXI-a aniver
sări. Focul continuu al dragostei de 
patrie și partid, al spiritului 
revoluționar, afirmat prin entu
ziasmul uralelor și, totodată, prin 
împliniri in muncă. Focul efortului 
neobosit, creator, care arată că 
marea întrecere națională declanșată 
de chemarea „Cincinalul înainte de 
termen 1" a devenit o viguroasă și 

sărbătoarea se împletește — mal 
mult, mai expresiv, mai rodnic decit 
oricînd — cu fapta de muncă, faptă 
împlinită de tovarăși ai celor veniți 
la demonstrație, chiar în timpul desfă
șurării marilor defilări...

permanentă acțiune a întregului 
popor. Focul continuu al răspunderii 
comuniste, în lumina căruia marele 
panou de onoare al demonstrației de 
azi cuprinde la loc de frunte orga
nizațiile de partid, colectivele care 
au raportat, cele dinții, îndeplinirea 

cincinalului. Oamenii munci! din 
București și Suceava, din Covasna 
și Botoșani, din Satu-Mare și Ma
ramureș au pășit azi pe traseul 
marii demonstrații — sau au vegheat 
creator lîngă focul continuu al mun
cii — cu sentimentul datoriei îm
plinite, al mîndriei că. în coloana 
simbolică a sărbătorii, el au cinstea 
de a alcătui primul eșalon. Să ni-i 
imaginăm, defilînd laolaltă — bucu- 
reșteni și bărbați din Țara de Sus, 
botoșăneni și oameni ai muncii din 
Sf. Gheorghe sau din Baia Mare — 
și să desprindem, de pe panourile 
purtate de acești fruntași între 
fruntași, cîte un singur element 

semnificativ al raportului lor de 
23 August.

București : Cincinalul realizat la 
25 iunie. De la începutul anului pînă 
în zorii acestei zile au fost puse 
în funcțiune.53 de noi capacități 
de producție, din care 24 în devans 
cu 1—13 luni.

Suceava : Cele 186 de zile cîștigate 
cincinalului reprezintă o producție 
suplimentară de 4,6 miliarde lei.

Covasna : Cincinalul realizat la 
30 iunie. O producție globală mai 
mare, în 1975 decît în 1970, de 
2,2 ori.

Botoșani : 173 de zile avans In 
cincinal. Reper comparativ al dez
voltării : numai depășirea reprezintă 
valoarea întregii producții botoșăne- 
ne din 1972.

Satu-Mare : Cincinalul realizat cu 
146 de zile mai devreme. Realizare 
specifică : valoarea participării, ju

dețului la exportul național de pro
duse a crescut de șapte ori.

Maramureș : Cincinalul realizat cu 
o săptămînă înaintea marii sărbă
tori. Un ritm mediu anual de creș
tere de 9.8 la sută — față de 5,9 cit 
fusese planificat.

Am ales cite un singur element 
din rapoarte ample, bogate în va
lori materiale și în carate etice... 
Dar în coloanele de demonstranți se 
prezintă azi în întreaga tară — spo
rind eșalonul fruntașilor — aproa
pe 600 de colective purtînd în frun
te pancarte pe care scrie : „AM ÎN
DEPLINIT CINCINALUL !“.

Suflul iubirii de patrie

„Trec gărzile cu tricolor pe braț". 
Este titlul unui cîntec și, totodată, 
emblema unei coloane prezentă, azi, 
pe traseele tuturor demonstrațiilor 
din tară : coloana gărzilor patriotice, 
a cărei cadență bărbătească evocă 
eșaloanele de muncitori care, cu 31 
de ani în urmă, s-au ridicat cu arma 
în mină pentru alungarea cotropito
rilor... La București, primul bloc al 
coloanei este format din muncitori, 
maiștri și ingineri de la prestigioasa 
întreprindere bucureșteană ne al că
rei frontispiciu stă scris numele ma
rii sărbători. „O caldă emoție cu
prinde întreaga asistentă — ne rela
tează unul din redactorii prezenți în 
Piața Aviatorilor — și o citesc, in 
coloană și pe chipul strungarului 
Matei Mihalache din secția sculărie 
generală de la -23 August-, care-mi 
mărturisise înainte de începerea de
filării : -Trecerea noastră prin fața 
tribunei este, de fiecare dată, pen
tru fiecare dintre noi un prilej de 
fierbinte emoție. Ca muncitori co
muniști, noi știm că reprezentăm, la 
defilare, nu doar colectivul din care 
facem parte, ci o realitate fundamen
tală a societății noastre : trăinicia a 
tot ceea ce făurim azi prin munca 
noastră liberă, încrederea deplină in 
Izbînda unei opere constructive fără 
precedent, aflate sub scutul sigur de 
apărare al întregului popor»". „Con
tinuă să treacă în perfectă aliniere 
— relatează mai departe redactorul — 
gărzile cu tricolor pe braț de la „Da
nubiana", „Energoreparații", „Vul
can", întreprinderea de pompe, în
treprinderea de radiatoare, echipa
mente metalice, obiecte și articole 
sanitare, „Automecanica", muncitoare 
de la întreprinderea de confecții și 
tricotaje, „Crinul", țesătoria de 
relon, proiectant! șl cer'cetători de 
la IPROLAM, IPROCHIM, Insti
tutul de tehnică de calcul, Institutul 
de studii și proiectări energetice... 
Și trec, în aceeași cadență, forma
țiunile de apărare locală antiaeriană

Fiii buni ai patriei comune
O mare vie, veselă 

de oameni l Privind 
tinereasca, sărbăto
reasca lor defilare în 
Piața Aviatorilor, 
m-am plndlt că in a- 
cest moment si la Sf 
Gheorghe, orașul ado
lescenței mele, și la 
Cluj-Napoca. unde am 
atiți prieteni, și la Sa
tu-Mare, unde am 
participat nu de mult 
la o memorabilă lan
sare de carte, și la 
Constanța, a cărei dez

voltare impetuoasă am 
admirat-o acum ctteva 
zile, și la Suceava, de 
care mă leagă aminti
rea unui reportaj din 
tinerețe, și la Miercu
rea Ciuc. și la Brasov, 
și la Timisoara trec 
prin fața tribunelor ce
tățeni pătrunși de ace
leași sentimente. însu
flețiți de același scop : 
slujirea patriei comu
ne. Români, maghiari, 
germani si de alte na
ționalități, oameni care

— înzestrate și ele cu tehnică mo
dernă — în rindurile cărora se află 
femei și bărbați care lucrează la 
„Semănătoarea", „Electromagnetica", 
Textila-„Grivița“, întreprinderea de 
prospecțiuni geologice, „Flacăra ro
șie", spitalul „Dr. Gh. Marinescu"... 
Apoi, iradiind forța și energia, trec 
prin fața tribunelor blocurile, de un 
albastru viu, ale detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei. Ca și părinții și frații lor 
mai mari, ei raportează că muncesc 
și se pregătesc cu sîrguință ca să 
preia și să ducă mai departe ștafeta 
generațiilor care le-au creat condiții 
minunate de muncă și de viață... Ur
mează formațiunile de Crucea Roșie, 
din care fac parte, alături de tehni
cieni din diverse unități sanitare, 
muncitoare de la „Electroaparataj" și 
„Tricodava"... Coloana oamenilor 
muncii în ipostază de apărători al 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui — își încheie reporterul relatarea
— se înscrie ca un simbol al orga
nizării muncitorești, al conștiinței co
muniste care face din Capitala pa
triei o citadelă a succeselor produc
tive și, totodată, un puternic eșalon 
al pregătirii temeinice pentru apăra
rea patriei".

Ginduri similare însoțesc majori
tatea relatărilor trimise din țară 
despre „Gărzile cu tricolor pe braț". 
Și un detaliu specific tuturor : la 
Oradea ca și la Craiova, la Tîrgu- 
Mureș ca și la Ploiești, la Brașov ca 
și la Iași, la Constanța, Arad sau Sf. 
Gheorghe, în primele rinduri ale a- 
cestor formații se află fruntași în 
producție — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — cu 
toții oameni iubiți și respectați, ale 
căror fapte de muncă, împletite cu 
prezența in gărzile patriotice se 
unesc în emoționantul simbol al 
iubirii de țară, înțeleasă în pri
mul rînd ca generator al muncii e- 
roice, neprecupețite, dăruită înfloririi 
României socialiste.

iși pot motiva oricînd 
clar șl ferm, politic și 
moral faptele : bărbați 
și femei sobri si în
crezători in forțele lor; 
militanți neobosiți în 
lupta pentru pace și 
fericire.

Un torent unitar, un 
iureș cu forță si flori 
sub semnul gravei per
manențe a muncii, a 
credinței față de Ro
mânia socialistă, a în
crederii in viitor.
DOMOKOS GdVa

------------------------------------------------
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Partid - popor, deplină 
unitate în cuget și-n simțiri

Sa succed coloanele de demon
stranți. în mijlocul fiecăreia — nu
cleu fierbinte : comuniștii. Fruntași 
în producție, oameni înaintați ai so
cietății noastre, sufletul colectivelor 
de muncă. Organizații de partid care 
se confundă cu mari detașamente pro
ductive, înfăptuind idealurile revolu
ționare ale partidului, ale întregului 
nostru popor. Partid-popor : o uni
tate indestructibilă de cuget, de sim
țire. de acțiune. Este marea, cu- 
prinzătoarea idee sub semnul căreia 
pătrundem înțelesul marii demonstra
ții. Adevărul strădaniilor comuniștilor 
de a obține realizări la nivelul exi
gențelor Plenarei din 21—22 iulie, de 
a răspunde exigentei supreme de a 
se constitui exemple de muncă și via
tă pentru cei din jur.

Comuniștii — exemple prin inter
mediul faptelor. Exemple, urmînd 
pilda supremă de neprecupețire co
munistă. de eroism in muncă, oferită 
tuturor comuniștilor, marii familii a 
țării, prin superba energie pe care-o 
consacră propășirii națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al. partidului, președin
tele republicii... Meditînd asupra co
loanelor sărbătorești din întreaga 
tară desprindem un înalt numitor 
comun : toate județele, toate marile 
colective și multe din cele mărunte 
s-au întilnit cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la locurile lor de muncă. 
Reconstituind cu emoție itinerarul de 
muncă al secretarului general al par
tidului în acest an vom consemna nu 
mai puțin de 10 vizite de lucru în 
București și 17 in județele tării. Au 
fost examinate probleme din cele 
mai importante pentru dezvoltarea 
economico-socială a tării în 50 de în

Ârnsl as@r grele încercări,
bkS unor om victorii

...Fluviu, revărsare, valuri — Iată 
cuvinte des folosite atunci cînd vine 
vorba despre mulțimile demonstran
ților. Anul acesta însă cuvintele a- 
cestea, oricît am vrea, nu mai slu
jesc doar acelorași imagini. Prea viu 
este în memoria noastră înțelesul lor 
concret, prea înverșunată a fost lupta 
a 'milioane de oameni, în această 
vară, cu revărsarea apelor, cu valu
rile, cu fluviul...

Rostindu-le însă aici și acum, pri
vind marea defilare, avem, prin ele, 
și imaginea victoriei, a unei victorii 
pe care o vedem prezentă la mani
festație prin oamenii care au dobîn- 
dit-o, prin cifrele care o certifică. Re
cunoaștem în coloane și oamenii care 
au dus bătălia cu apele, și datele care 
ne arată că peste tot uzinele, fabri
cile, secțiile și-au reluat producția. 
Recunoaștem însemnele eroismului, 
ale înaltelor virtuți morale care au 
făcut ca poporul nostru să primească 
încercările grele din vara acestui an 
cu dîrzenie, cu tărie de cremene, cu 
o rar întîlnită forță regeneratoare. 
Clipele, zilele, săptămînile grelelor 
încercări s-au transformat în tot a- 
tîtea victorii. Căci, iată, ni se trans
mite de la Tîrgu-Mureș : „La mani
festație sînt prezenți reprezentanți 
ai tuturor întreprinderilor și recu
noaștem între ei pe cei ce reprezintă 
cele 20 de întreprinderi cate și-au 
majorat angajamentele asumate în 
acest an, pentru a contribui astfel la 
recuperarea pierderilor pricinuite de 
inundațiile care au lovit din nou ju
dețul nostru". Și un fapt de excep
țională însemnătate în această ordine 
de idei : municipiul Sighișoara a ra
portat menținerea avansului cîștigat 
prin îndeplinirea cincinalului încă 
de la 31 ianuarie 1974 ! Municipiul 
Sighișoara, ale cărui întreprinderi 
s-au aflat sub ape, nu numai 
că a recuperat pierderile, dar se 
menține printre fruntași. Dimensiu
nile efortului — iar efortul este în 
cazul de față sinonim cu eroismul — 
ne apar astfel, în marea coloană a 
manifestanților, ca o efigie a națiu
nii... Ni se transmite de la Alba Iulia : 
„Colectivul întreprinderii de încăl
țăminte «Ardeleana» din Alba Iulia, 
unitate care a fost inundată și și-a 
întrerupt activitatea la începutul lu
nii trecute, a raportat, cu prilejul de
monstrației, că pierderile de produc

Mereu tînăra Nicotină
$1 în acest an, con

form tradiției, defila
rea ieșeană a avut în 
fruntea coloanei oame
nilor muncii colectivul 
unei intreprinderi cu 
vechi tradiții revolu
ționare : uzina meca
nică „Nicotină". $i, în 
vreme ce fanfara uzi
nei a adus în Piața U- 
nlrii ritmul bărbătesc 
al unui marș munci
toresc, departe, in ha
lele de producție ale 

„Nicolinei", un ritm la 
fel de hotărit susțineau 
puternicele forje. 
Fiindcă muncitorii 
„Nicolinei" — ca și cei 
de la uzina metalurgi
că ori fabrica de an
tibiotice — au venit la 
sărbătoarea acestui 
August 23 în salopete. 
Trecînd prin fața tri
bunei ori urmărind 
drumul metalului in
candescent, acolo, in

treprinderi, in zeci și zeci de locali
tăți, unități agricole, cartiere, in
stitute de cercetare șl proiectare, spi
tale. magazine etc. Acestora li se a- 
daugă efortul neîntrerupt, de zi și 
noapte — de la 3 pînă la 12 iulie — 
cînd au fost efectuate 29 de vizite 
de lucru in județe, în punctele critice 
ale luptei cu calamitățile naturale. 
Este exemplul comunist în imaginea 
lui amplă, supremă, în acțiunea Iui 
deplină, însufletitoare pentru o socie
tate, pentru o tară. Căci roadele lui 
sînt astăzi etaloane de mindrie In 
raportul fiecărei coloane de demon
stranți. „Am răspuns Îndemnurilor 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general" este un cuvînt de or
dine pentru fiecare coloană (de pil
dă, navaliștii constănteni raportează 
lansarea celui de-al doilea mineral 
lier de 55 000 de tone. îndeplinind 
astfel indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ; la fel. Comitetul 
de partid de la C.I.L. Pipera rapor
tează concretizarea — în parametri 
productivi — a indicației de a se fo
losi mai bine suprafețele de produc
ție existente, de a se valorifica supe
rior materiile prime... Și exemplele 
ar putea continua, desprinse din ra
portul de 23 August al Mangaliei sau 
Tulcei, al Timișoarei sau Călărașilor, 
al Bacăului. Vasluiului. Sucevei. Hu
nedoarei sau Bîrladului... Exemplul 
comunist afirmat numai și numai prin 
faptă. Este argumentul dragostei cu 
care se îndreaptă uralele către tri
buna din Piața Aviatorilor, al mîn- 
driei cu care, în toate coloanele de 
demonstranți din tară. este purtat 
portretul secretarului general al par
tidului, cu care pășesc mîndri în 
cadență — hotărîțl să urmeze înal
tul exemplu — comunist.

ție au fost recuperate Încă la Începu
tul lunii august. Muncind eroic în 
zilele calamității, muncitorii între
prinderii au demontat și evacuat din 
calea puhoaielor 400 motoare elec
trice, alte instalații și utilaje, au sal
vat produse finite de peste 10 mili
oane lei. în numai cîteva zile. între
prinderea și-a reluat activitatea nor-

Cîntec
Cîntați, prieteni, patria română 
și flacăra de veghe în drapel, 
văzduhu-nalt cu mierle ce se-ngină, 
poemele de piatră și oțel.

Cîntați pămîntul ce-n adîncurl arde: 
fîntîni cu lună, codri legănați, 
și peste veac întinse bulevarde, 
și vulturul de strajă pe Carpați.

Cîntați, prieteni, frunțile străbune 
ce-n cartea țării pururea gîndesc, 
și brațul dîrz și dreapta-nțelepciune, 
și vinul din pahar, sărbătoresc.

Cîntați mireasa dusă lingă mire, 
și busuiocul blind înmiresmat, 
cîntați de dor, cîntați de fericire: 
întregul cîntec merită cîntat I

Eugen FRUNZA

sărbătoare,

...Este, spuneam la Început, un 
23 August cind sărbătoarea se intil- 
nește, mai mult ca oricind, cu fapta 
de muncă.

HUNEDOARA ! în timp ce con
structorii de la întreprinderea de 
construcții, siderurgice Hunedoara 
treceau incă prin fata tribunei oficia- 

secțiile de producție, 
muncitorimea ieșeană 
a arătat încă o dată 
că bucuria marilor săr
bători se împletește 
firesc și entuziast cu 
bucuria muncii, aici în 
orașul de pe cele șap
te coline, oraș care în- 
timpină fiecare august 
cu o nouă salbă de îm
pliniri.

Mircea Radu
KACOBAN

~*CăF: IMMIBMIII

mală. Pe cei care au muncit atunci 
eroic, pe maiștrii loan Goța și loan 
Stanciu, pe muncitorii loan Păcurar, 
Nicolae Luca, Aurel Drăgan și pe 
mulți alții i-am reîntilnit în coloana 
demonstranților.

De la Mediaș și din Făgăraș, de la 
Deva și din Rm. Vîlcea, de la Urzi- 
ceni, ca și din Tîrnăveni, de peste 
tot unde, doar in urmă cu o lună, 
încă se derulau episoadele dramatice 
ale înfruntării cu marile calamități 
naturale, ne vin acum din coloane 
Imagini ale biruinței, ale succeselor.

le. la furnalul nr. 7 de 1 000 mc din 
combinatul siderurgic intra în func
țiune cel de-al 4-lea cauper înălțat 
de ei în timp record.

GALAȚI : Fiecare secție a marelui 
combinat a realizat în această zi pro
ducții peste plan, fiecare colectiv s-a 
străduit să fie la înălțime. La uzina 
cocsochimică s-au obținut suplimen
tar, în ziua de 23 August, 300 tone 
de cocs metalurgic, furnaliștii au 
realizat peste plan 300 tone fontă 
brută, oțelarii — peste 600 tone oțel 
de convertizor și electric ; nici lami- 
natorii nu s-au lăsat mai prejos.

REȘIȚA : Pe platoul otelăriel, 
prim-topitorul Ion Văduva, de la 
cuptorul nr. 1, ne spune cu mindrie : 

— Eu șl tovarășii mei de schimb 
am dat astăzi aproape 100 tone de 
oțel în plus și sperăm ca același 
lucru să-1 facă și cel care vor pre
lua schimbul de la noi și care, în 
clipa cînd noi muncim, se află la 
demonstrația oamenilor muncii.

TÎRGOVIȘTE : Ora 6,30, la otelăria 
electrică a Combinatului de oțeluri 
speciale din Tîrgoviște. Activitate 

febrilă. Cuptoarele gem sub încăr
cătura noilor șarje ce se elaborează.

— Ce noutăți de ultimă oră sînt 
la dv. ?

— Una și bună — ne răspunde 
Nicolae Ojovan, directorul general al 
combinatului. Ieri a fost pus în 
funcțiune cuptorul electric nr. 4 de 
50 tone, iar azi-noapte (22 spre 23 
august) el a elaborat prima șarjă de 
otel.

Deci, din 39 de județe ni se 
transmit, acum cînd de peste 
tot se aud și cîntecele manifestanți- 
lor, vești despre fapte de muncă 
excepționale...

TIMISOARA : „întreprinderea chi
mică „Solventul", sîmbătă. 23 August, 
procesul tehnologic se desfășoară fără 

întrerupere. Toți sînt la posturi. La 
instalația de alcool etilic, muncitorii 
sînt preocupați de un singur gind : 
să rotunjească astăzi, printr-un efort 
în plus, cifra realizărilor peste plan i 
60 000 de litri. Și în alte întreprin
deri...". O SLATINA : „La întreprin
derea de aluminiu, azi. 23 August, pro
ducție record : suplimentar, peste 80 
de tone de aluminiu și aliaje din 
aluminiu", o PITEȘTI : „La Com
plexul de rafinării au fost prelucrate 
în plus 1 000 de tone de țiței. Și 
astfel, colectivul s-a apropiat de în
deplinirea angajamentului său, în
cheierea planului cincinal la sfîrșitul 
lunii august", o BISTRIȚA: „Record 
în producție la fabrica de teracotă. 
Ziua: 23 August". O BRĂILA: „în 16 
unități economice din județ (dintre 
care 10 întreprinderi industriale), azi, 
23 August, lucrează 13 500 de oa
meni. Se produc laminate, ciment, 
energie electrică, rețele cord, fire și 
fibre sintetice etc.", o PIATRA 
NEAMȚ: „200 de tone de melanăs-au 
produs, azi, 23 August, peste plan, la 
Săvinești. La Roznov, fabrica Azot 
IV, intrată recent în funcțiune, a 
trimis azi la export primul lot de 
1 000 tone uree", o CÎMPIA TURZII: 
„Oțelarii de la „Industria sîrmii" s-au 
întrecut pe ei înșiși. Au elaborat, 
azi. 23 August, numai oteluri speciale. 

„Mulțumim din inimă partidului"

Oteluri înalt aliate pentru automo
bilul Dacia și pentru autocamioane
le Roman, oțeluri inoxidabile pentru 
sîrmă de sudură, pentru extruziune. 
Cuptorul electric 3 a elaborat azi a 
900-a șarjă cu aceeași vatră (S00 
scria în normativ)", o BUZĂU: „Re
zultate record în schimburile din 
ziua de 23 August la întreprinderile 
de prelucrare a maselor plastice, de 
sîrmă și de geamuri (pe toată plat
forma industrială a Buzăului). La 
mase plastice : producția suplimen
tară de 5 000 000 lei. La sîrmă : 100 de 
tone electrozi în plus. La geamuri : 
8 200 mp geamuri (media depășirilor 
zilnice din ultimul timp fiind de 200 
mp zilnic)", e BRAȘOV : ,.De la 
benzile de montaj ale uzinei de auto-

Viitorul începe azi

camioane a coborît ieri, 23 August, 
autocamionul Roman care încheie o 
serie de 25 000 de autocamioane cu 
motor Diesel fabricate aici. La în
treprinderea de rulmenți s-a produs 
al 110 000-lea rulment peste plan, de 
la începutul anului".

Si putem completa astfel o lis
tă extrem de lungă. Le vom privi 
global ca să desprindem ceea ce e 
comun pentru toate :

1. A fost o zi de mare sărbătoare, 
si tocmai de aceea o zi a unor re
corduri în producție. Reprezentanți 
ai întreprinderilor au purtat pe bra
țe, la demonstrațiile oamenilor mun
cii, panouri și grafice ale succese
lor pe lungi durate ale activității. în 
aceleași clipe, în uzine se înscriau 
în grafice noi și spectaculoase 
succese.

2. A fost o zi de mare sărbătoare 
și. tocmai de aceea, o zi a unor for
midabile și pe deplin explicabile co
incidente : în ziua de 23 August s-a 
produs al 25 000-lea camion cu motor 
Diesel, al 110 000-lea rulment peste 
plan, a 9 000-a tonă de oțel cu a- 
ceeași vatră, a 25 0Q0-a tonă de oțel 
peste plan și cîte alte asemenea co
incidente or mai fi... Să ni le expli
căm prin marea dorință a muncito
rilor. a tuturor oamenilor muncii de 
a întîmpina și de a sărbători ziua 

de 23 August cu fapte de excepție. 
Eforturi mari le-au trebuit ca să 
comprime timpul și să poată pro
duce chiar în ziua sărbătorii ceea 
ce. prin grafic, ar fi produs mai 
tîrziu.

„Foc continuu" este, azi, și pe 
marile întinderi verzi ale agricultu
rii. Lucrătorii ogoarelor au înscris, 
in marea carte a sărbătorii, pagini 
de omagiere prin muncă, prin hăr
nicie. Iată ce a văzut unul dintre 
reporterii noștri porniți încă din 
zori pe ogoarele județului Dîm
bovița :

«...Ora 7,30. Oprim Ia marginea u- 
nei tarlale a cooperativei agricole 
din Brătești. Nimerim tocmai în mo
mentul cînd mecanizatorii care au

Copii purtați pe umăr
și mmgîiați de steaguri

...Privind, trăind ca
dența coloanelor, mi-aș 
dori ochiul care să 
poată cuprinde in si
multan toate aceste 
fluvii umane de pe în
treg cuprinsul țării. 
Mi-aș dori inima capa
bilă să trăiască bucu
ria tuturor proiectelor 
împlinite și pasul în 
stare să meargă în rîn- 
durile fiecărei coloane. 
Mi-aș dori puterea de 
pătrundere in viitor 
care să reconstituie 
devenirea fiecărui om 
ți să prospecteze lucid 
destinul tuturor celor 
de sub faldurile roșii 
și tricolore ale stindar
delor purtate spre cer. 
Iată, cei care, copii 

fiind acum 20—30 de 
ani, erau purtați de 
părinții lor pe umeri 
în marșul marii bucu
rii, sînt acum oameni 
in puterea bărbăției și 
își duc pe umeri băie
ții și fetițele, ca flutu
rarea steagurilor să le 
atingă obrajii precum 
o mingîiere a patriei. 
Ca timpul însuși să se 
privească pe sine în 
cea mai limpede și a- 
devărată oglindă, tim- 
pul-martor, timpul-to
varăș de viață, timpul- 
continuitate mereu as
cendentă către lumina 
și mai strălucitoare a 
zilei de mîine.

Există în imaginea 
aceasta văzută și sim

lucrat la arat în timpul nopții (Șer« 
ban Barbu. Cristian Iancu, Nicolae 
Viga și alții) erau înlocuiti cu cei 
din schimbul de zi. „La toate coope
rativele agricole din raza stațiunii de 
mecanizare Nucet (Văcărești. Pierși- 
nari. Brătești, Mircea Vodă, Sălcioa- 
ra. Nucet și Ghinești) — ne spune 
directorul S.M.A. — se lucrează ou 
toate forțele, ziua și noaptea. în to
tal avem 56 tractoare la arat, 14 Ia 
recoltat și insilozat furaje. 8 la 
transportul îngrășămintelor naturale 
pe cîmp și 12 la administrat amen
damente pe terenurile ce se vor în- 
sămînta cu grîu". în alte puncte de 
lucru, la cooperativele agricole Pier-
(Continuare în pag. a IV-a)

țită la aceeași intensi
tate de noi toți — co
piii purtați pe umeri 
în omeneasca scurgere 
a coloanelor, alături de 
rapoartele bilanțiere 
ale cuceririlor noastre 
— marea semnificație 
a viitorului mergînd 
in pas cu noi. A unui 
viitor pe care ni-l fău
rim singuri, călăuziți 
de partidul comuniști
lor, și pe care — sub 
chipurile copiilor noș
tri — primindu-l în 
coloanele lui August, 
ni-l facem părtaș și îl 
luăm chezășie marilor 
noastre cutezanțe.

Ioan
GRIGORESCU

’. 2 Tîrgoviște (în stînga).August a fost sărbătorită prin muncă și hărnicie. Iată două imagini surprinse de fotoreporterul nostru: elaborarea unei noi șarje la Oțelăria nr. 
și pregătirea terenului pentru șemănatul griului la C.A.P. Brătești, județul Dîmbovița (în dreapta)
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PEKO TAKOV, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria : „Sint bucuros 
să particip la marea sărbătoare a po
porului frate român. Ne-au lăsat o 
puternică impresie marile realizări 
obținute de oamenii muncii din 
România, sub conducerea partidului 
comunist — realizări pe care le poți 
constata la tot pasul și pe care le ci
tești, de altfel, și pe fetele deschise, 
surizătoare ale manifestantilor. Aș 
dori să subliniez cu multă satisfac
ție că popoarele noastre, legate prin- 
tr-o străveche prietenie, conlucrează 
rodnic în opera de construire a so
cietății socialiste în cele două țări. 
Intîlnirile dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu au mar
cat noi și importante contribuții la 
adîncirea și întărirea continuă a prie
teniei frățești dintre popoarele bul
gar și român. Acordurile si înțelege
rile semnate cu ocazia ultimei întîl- 
niri dintre cei doi conducători de 
partid și de stat privind construirea 
marelui complex hidroenergetic de pe 
Dunăre, ca și a altor obiective co
mune deschid perspective luminoase 
pentru întărirea prieteniei și colabo
rării româno-bulgare. aceasta fiind 
totodată o contribuție de preț la în
tărirea forței și unității sistemului 
socialist, la luota pentru împlinirea 
idealurilor de libertate, pace și pro
gres ale tuturor popoarelor".

NIKOLAS CHAOUI, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Libanez î 
„M-au impresionat gărzile patriotice, 
masele de oameni ai muncii care au 
defilat cu atîta entuziasm și fermi
tate, prezentînd in chip strălucit 
marile lor realizări în construcția 
socialistă, dînd dovada hotărîrii lor 
de a realiza exemplar programul sta
bilit de partid. Și în primul rînd m-a 
impresionat tineretul acesta admira
bil — tineretul muncitor, tineretul 
studios. Felicităm din inimă Partidul 
Comunist Român, poporul român 
pentru marile sale succese. Noi, în 
Liban, care am cunoscut ca și po
porul român, secole de-a rîndul, ju
gul dominației străine, ne bucurăm 
de aceste succese ; ele arată con
cludent ce poate realiza un popor 
liber, pe calea socialismului. Prețuim 
totodată rolul activ pe care il are 
România în viața internațională, 
sprijinul acordat cauzei popoarelor 
arabe, luptei lor pentru înfăptuirea 
obiectivului de cardinală însemnătate 
al' eliberării teritoriilor arabe ocu
pate de Israel, ca și rezolvării jus
te a problemei poporului palestinean, 
astfel ca acesta să se bucure de 
drepturile sale legitime, inclusiv de 
a trăi într-un stat propriu, liber și 
Independent. Sîntem încredințați că 
acest sprijin, pe care-1 constatăm 
mereu, în diverse forme, va spori și 
mai mult, că solidaritatea noastră se 
va întări necontenit".

JACQUES PINEAU, viceprimar al 
orașului Nanterre : „Impresia cea mai 
puternică pe care o resimți la cea 
de a 31-a aniversare este . încrederea . 
poporului în Partidul Comunist Ro
mân, în conducerea țării. Am consta-- - 
tat. de altfel, în cursul vizitei mele 
la Craiova, oraș înfrățit cu Nanterre, 
cit de mult a schimbat socialismul, 
în mod fericit, viața poporului român, 
schimbare care este cu atit mai im
portantă pentru mine, comunist ales 
în municipalitatea unui oraș unde se 
manifestă efectele capitalismului, ale 
politicii de austeritate și șomaj.

în calitate de ales al municipalită
ții Nanterre, vreau să subliniez că 
legăturile stabilite cu Craiova con
stituie o contribuție la o mai bună 
cunoaștere reciprocă, la apropierea 
între popoare. Și aceasta în interesul 
păcii, preocupare comună a celor 
două popoare ale noastre, preocupare 
subliniată și la manifestația de as
tăzi".

MAGNUS KJARTANSSON, mem
bru al Comitetului Executiv Național 
al Alianței Populare din Islanda : 
„Demonstrația oamenilor muncii din 
București a fost o demonstrație a 
succeselor și a vigorii economiei 
românești. Revin pe aceste frumoase 
meleaguri carpato-dunărene după 
aproape zece ani și doresc să-mi ex
prim admirația față de progresul ex
trem de rapid al economiei dv. 
Partidul nostru urmărește cu interes 
și se bucură sincer de realizările 
poporului român. Cu aceleași senti-, 
mente de admirație urmărim activi
tatea internațională a României, po
litica ei consecventă pentru transfor
marea Europei într-un continent al 
securității, fără blocuri și baze mili
tare, unde fiecare națiune — mare 
sau mică — să se poată dezvolta 
liber, potrivit voinței proprii".

EVGHENI IVANOVICI SIZENKO, 
secretar al Comitetului regional Mos
cova al P.C.U.S., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R. : „Pentru noi, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, este o deo
sebită bucurie să luăm parte la a- 
ceastă grandioasă manifestație prile
juită de sărbătorirea unui eveniment 
memorabil din istoria poporului ro
mân : ziua eliberării de sub jugul 
fascist. Prin fața noastră s-au derulat 
atîtea aspecte impresionante care 
vorbesc despre succesele remarcabile 
obținute de România pe drumul so
cialismului. în componența delega
ției noastre este și generalul-locotc- 
nent Varhis Mankirosian, erou al 
Uniunii Sovietice, care a participat 
la luptele pentru eliberarea Româ
niei. EI ne-a vorbit cu emoție despre 
România din acea vreme — o țară 
cu o economie slab dezvoltată, a- 
servită intereselor străine ; despre 
marea operațiune de la Iași-Chiși- 
nău, care a creat condiții favorabile 
pentru victoria insurecției de la 23 
August, despre luptele purtate îm
preună de ostașii sovietici și români 
pe frontul antihitlerist. Sîntem deo
sebit de bucuroși că avem astăzi o- 
cazia să constatăm nemijlocit ma
rile izbînzi obținute în construcția 
socialistă de poporul* român, față de 
care popoarele sovietice nutresc o 
profundă prietenie. Ne bucură legă
turile de prietenie frățească ce unesc 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice și Partidul Comunist Român. 
Considerăm că acum, mai mult ca 
oricînd, este necesară întărirea uni-

PIETRO CONTI, membru al Direc
țiunii P.C. Italian : „Căldura și entu
ziasmul participării oamenilor muncii 
la demonstrație izvorăsc, desigur, din 
rezonanțele istorice ale evenimentu
lui de la 23 August 1944 — zi a elibe
rării — precum și din convingerea 
fermă a comuniștilor, a întregii na
țiuni române că obiectivele pe care 
și le-au propus vor fi înfăptuite. De
monstrația a oferit, totodată, o dova
dă de netăgăduit a adeziunii depline 
a maselor populare la politica P.C.R. 
Experiența românească în înfăptuirea 
revoluției și construirea noii societăți 
prezintă un mare interes pentru lupta 
comuniștilor italieni de transformare 
a societății. în același timp, dăm o 
înaltă apreciere politicii externe a 
P.C.R. pusă în slujba destinderii, 
prieteniei și înțelegerii între popoare, 
respectării dreptului sacru al tuturor 
statelor, mari sau mici, de a se dez
volta în deplină independentă și su
veranitate. Țara dv. și-a cîștigat un 
binemeritat prestigiu ca promotoare 
a ideilor securității europene, a avut 
un rol de seamă in desfășurarea cu 
succes a Conferinței de la Helsinki. 
Aceasta explică de ce poporul român 
sprijină activ politica partidului, 
nutrește o deosebită stimă față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate politică proeminentă a epocii 
noastre, care conduce cu fermitate 
România pe noi trepte de civiliza
ție".

KAMAL AZFAR, membru al C.C.' 
al Partidului Poporului din Pa
kistan, senator : „Grandioasa mani-

Declarații ale unor oaspeți prezenți 
la marea demonstrație 

a oamenilor muncii din Capitală
tății țărilor socialiste — factor deter
minant în lupta pentru pace și pro
gres in lumea întreagă".

MARCOS ANA, membru al C.C. al 
P.C. din Spania, cunoscut poet spa
niol : „Pentru noi, comuniștii spa
nioli, și pentru mine personal, care 
mi-am petrecut jumătate din viată în 
închisorile franchiste. acest 23 Au
gust semnifică o justificare a sacri
ficiilor noastre, o speranță pentru 
viitorul Spaniei. Marea frăție dintre 
partidele noastre este o chezășie pro
mițătoare pentru tot ceea ce va uni 
în viitor România socialistă si o Spa
nie democratică și- liberă. împărtășim 
cu voi din toată inima bucuria vic
toriei voastre și perspectivele parti
dului și poporului vostru.

Noi, în Spania, ultima redută a fas
cismului în Europa, continuăm lupta 
și sperăm ca, în curînd. odată cu cu
cerirea libertății noastre, să contri- 
(bnun.Ja securitatea unei Europe a 
păcii, bazată pe independenta și su
veranitatea popoarelor.

Primiți salutul frățesc al comuniș
tilor spanioli adresat întregului popor 
român, marelui vostru partid comu
nist, de care ne simțim atît de le
gați și căruia îi datorăm atîtea !“.

COL. ROBERT E. A. KOTEI, mem
bru al Consiliului Redeșteptării Na
ționale din Ghana, ministru în gu
vernul ghanez : „Am urmărit cu 
admirație coloanele de manifestanți 
și am remarcat spiritul revoluționar 
ce animă poporul român, liber și 
stăpin pe destinele sale. Este impre
sionantă dragostea de patrie atît de 
pregnant exprimată în multiple ma
nifestări la această sărbătoare. Este 
impresionantă această manifestație a 
unității dintre popor și conducerea 
țârii. Tineri și vîrstnici, femei, bărbați, 
copii pășesc alături animați de 
aceleași idealuri. Această unitate este 
o dovadă elocventă că există o con
ducere foarte bună, că la toate nive
lurile s-a realizat o simbioză perfectă. 
Aș dori să arăt că în zilele de cînd 
sîntem aici am aflat multe lucruri 
importante pentru noi. Poporul gha
nez vede in poporul român un prie
ten de nădejde. Acordăm o mare pre
țuire politicii României de sprijinire 
a luptei popoarelor africane pentru 
consolidarea independenței. Ghana 
și România se află alături de 
popoarele care mai gem sub «jugul 
colonialismului și rasismului. Și cre
dem că, prin eforturi unite, se va 
asigufa deplina libertate și indepen
dență pentru toate popoarele conti
nentului african".

festație populară, la care am asistat, 
a reprezentat, după părerea mea, un 
simbol al progresului economic și 
social al României, ca și al unității 
întregului popor în jurul partidului 
său comunist. Mi-am putut da sea
ma cît de strînsă este legătura între 
Partidul Comunist Român și popor, 
de cită dragoste se bucură secretarul 
general al partidului în rindurile 
oamenilor muncii pentru activitatea 
sa neobosită. Țara dv., prieten de 
nădejde al țărilor în curs de dez
voltare, militează cu consecvență 
pentru deziderate scumpe nouă, pa
kistanezilor și întregii omeniri pro
gresiste — lichidarea subdezvoltării, 
pacea, dezarmarea, independența tu
turor popoarelor".

ULRICH ROSENBAUM, comenta
tor politic la săptăminalul social-de
mocrat „Vorvărts" (R.F.G.) : „De
monstrația de 23 August mi-a lăsat 
impresia unei puternice manifestări 
a voinței de pace a poporului român 
și, prin aceasta, mi-a evocat Confe
rința de la Helsinki, încheiată cu cî- 
teva săptămîni în urmă, eveniment 
care constituie un jalon important pe 
calea spre destindere, spre crearea 
condițiilor ca oamenii să poată trăi 
și munci în securitate și pace. Româ
nia și Republica Federală Germania 
au adus contribuții importante la 
elaborarea documentelor conferinței, 
bunele relații dintre ele fiind în cele 
din urmă în folosul tuturor celor 35 
de state participante".

ALBANO LIMA, comentator poli
tic al ziarului „Avânte !“, organ al 
C.C. al Partidului Comunist Portu
ghez : „Desfășurarea magnifică a 
marii sărbători naționale a României 
este o dovadă elocventă a forței și 
a unității poporului român, a soli
darității sale cu popoarele întregii 
lumi. în timpul vizitei mele în Româ
nia am fost primit peste tot cu miș
cătoare sentimente de prietenie și 
solidaritate față de poporul portu
ghez. înțelegind bine lupta pe care 
noi o ducem pentru a lichida com
plet fascismul și pentru a urma ca
lea socialistă de dezvoltare in Por
tugalia. tovarășii români și-au ma
nifestat sentimentele prietenești fală 
de P.C. Portughez, de Mișcarea 
Forțelor Armate. față de toa
te forțele democratice și progre
siste din țara noastră. Asistînd la 
această impresionantă manifestație 
populară, am simțit adine, ca por
tughez, importanța unității poporu
lui muncitor, căci de această unitate 
și coeziune avem nevoie permanent 
în Portugalia pentru a duce la bun 
sfîrșit marile sarcini ale revoluției".

TZEN GO-CIAN, profesor la Insti
tutul de biofizică al Academiei de 
științe a R. P. Chineze : „Demonstra
ția la care avem satisfacția să parti
cipăm constituie o oglindă a marilor 
succese obținute de poporul român, 
strins unit în jurul partidului său co
munist, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R. împărtășim bucuria poporului 
român pentru realizările obținute în 
construcția socialismului. Ne bucură, 
de asemenea, că a reușit să învingă 
greutățile pricinuite de recentele 
inundații ce s-au abătut asupra ță
rii. Ne-a impresionat in mod deose
bit defilarea gărzilor patriotice, ex
presie a spiritului revoluționar care 
arde ca o flacără veșnic vie in rîn
dul maselor. întreaga desfășurare a 
demonstrației a fost o dovadă a dîr- 
zeniei și hotărîrii poporului, a uni
tății sale de monolit. Totul arată că 
poporul român este de neînvins in 
fața oricăror greutăți, a oricăror in
tervenții sau încercări de a-1 abate 
din drumul său. Am remarcat cu e- 
moție între lozincile purtate de ma
nifestanți saluturi frățești adresate, 
poporului chinez. Prietenia ehino- 
română, prietenie cu bogate tradiții, 
a cunoscut o puternică dezvoltare, 
îndeosebi după vizita întreprinsă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
R. P. Chineză. Sintem ferm convinși 
că legăturile dintre partidele, țările 
și popoarele noastre se vor întări și 
mai mult, pe temelia trainică a mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar".

MARIO SOLIS, membru al Comi
siei Politice și secretar al C.C. al 
Partidului Avangărzii Populare din 
Costa Rica : „în timpul vizitei mele 
in România am remarcat o dezvol
tare remarcabilă. Semnificația deose
bită a acestei dezvoltări economice 
constă in aceea că ea duce la ri
dicarea continuă a condițiilor de via
tă ale poporului.

Partidele noastre mențin relații 
foarte bune, cu perspective de a se 
extinde în viitor. Ele iși respectă 
reciproc opiniile, opinii care decurg 
din condițiile concrete existente in 
Costa Rica și România. Vizita in țara 
dv. și demonstrația la care am asis
tat ne-au dat tot atîtea dovezi despre 
sprijinul larg și entuziast al maselor 
populare, manifestat față de P.C.R., 
față de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Apreciem interesul statornic al 
României pentru dezvoltarea relațiilor 
ei externe cu toate țările, inclusiv cu 
statele din America Latină. Este cu
noscută poziția militantă a țării dv., 
contribuția la afirmarea drepturilor 
tuturor statelor de a dispune de bo
gățiile lor naționale, de a lichida 
dominația economică străină, proces 
in plină afirmare pe continentul 
nostru".

MARTA BUSCHMANN, membru 
al Prezidiului Comitetului Director 
al Partidului Comunist German : 
„Impresionează bucuria poporului 
român pentru realizările remarcabile 
obținute în construirea socialismu
lui/ adeziunea fierbinte la proiec
tele de viitor, elaborate de Partidul 
Comunist Român.

Sint convinsă că realizările oame
nilor muncii din România și din 
celelalte țări socialiste au contribuit 
la succesul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Parti
dul Comunist German a acordat 
o mare importanță desfășurării cu 
succes a Conferinței general-euro- 
pene. Și noi împărtășim părerea ex- ■ 
primată de secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că acum este important să se trans
pună în viață prevederile documen
telor de la Helsinki, să menținem 
în continuare treaz interesul po
poarelor pentru aceasta".

GILBERT BAECHTOLD și AN
GELO ROSSI, membri ai Comitetului 
Director al Partidului Socialist Elve
țian : „Prețuim atașamentul statornic 
al României față de marele ideal al 
independentei și suveranității, politica 
externă promovată în mod remarca
bil de conducerea dv., deschiderea ei 
largă spre toate forțele progresiste și 
democratice ale contemporaneității. 
Ca europeni, am urmărit cu interes 
strădaniile României pentru finaliza
rea Conferinței general-europene, în
crederea ei în posibilitatea înfăptui
rii dezideratelor securității și coope
rării pe continentul nostru, atașa
mentul ei față de dreptul popoarelor 
de a dispune liber de destinele lor, 
față de principiile neamestecului în 
treburile interne și renunțării la for
ță, atenția pe care țara dv. o acordă 
dezarmării".

Recepția oferită

(Urmare din pag. I)

al P.C.U.S., deputat în Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R.

Au fost prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați in România, alți 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați militari, corespondenți ai presei 
străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu și ceilalți tova
răși din conducerea de partid și de 
stat s-au întreținut cordial, în timpul 
recepției, cu oaspeții de peste hotare, 
cu șefii misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au întreținut 
cu căldură cu veterani ai mișcării co
muniste și muncitorești din țara noas
tră, ai insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste și ai 
războiului antihitlerist, cu alți parti
cipant! la recepție.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, de 
prietenie.

l--------------------------------------------

cinema
• Evadarea : SCALA — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18,15: 20.30. 
CAPITOL — 9,30; 11,45: 14; 16;
18,15; 20.30, la grădină — 19,45,
STADIONUL STEAUA — 19.45.
© Scufundare la mare adîncime : 
CASA FILMULUI — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
la grădină — 19,45, PATINOARUL 
„23 AUGUST" — 19,45.
© Franzeluța : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18.
© Muntele ascuns : TIMPURI NOI
— 20.
O întoarcerea lui Colt Alb : LU
CEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
© Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 17,30.
© Ciprian Porumbescu : DOINA
— 11: 14,15; 19.
O Emigrantul : FESTIVAL — 8,45; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 19,45, -EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21. DI
NAMO — 20. GRADINA TITAN — 
20.
© Ultimul cartuș : LUMINA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
O Teroare pe Britannic : CEN
TRAL — 9,15; 11.30: 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© Valurile Dunării : RAHOVA — 
15,30; 18.
© Nu iese fum fără foc : VIC
TORIA — 9.30; 12; 15: 17,30; 20,15. 
© Epilog la graniță : GIULEȘTI — 
15.30: 18; 20,15.
© Omul din Laramie : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30,
MODERN — 9; 11,15 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
© Actorul și sălbaticii : UNIREA
— 16, la grădină — 19,45.
© Piaf : GRIVITA — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30, MIORIȚA — 9;
11,15; 13.30: 15.45 18; 20,15.
© Toamna bobocilor : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20,15.
© Piedone — comisarul fără ar
mă : BUCEGI — 15.45; 18. la gră
dină — 20, LIRA — 15; 17,15; 19,30. 
la grădină — 20,15.
© Defileul legendelor uitate : 
COSMOS — 15.30: 18; 20.
® Legea preriei : DACIA — 9;
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20’.15, MO
ȘILOR — 10; 15,30: 18; 20. la gră
dină — 20.
© Nemuritorii : COTROCENI —
14: 16; 18; 20.
© înfrîngerea Iui L. Wilkison : 
AURORA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18: 20.15, la grădină — 19,45, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, la grădină — 19.30.
© Frații Jderi : PROGRESUL — 
16; 19.
© Ziua cea mal lungă : MELO
DIA — 9; 12,30; 16: 19.30. FLAMU
RA — 9; 12.30: 16: 19.15.
© Dragostea începe vineri : PA
CEA — 16; 18: 20.
© Kit în Alaska : CRÎNGAȘI — 
16; 18.15.
®r Ultimul pistolar din Cross 
Creek ; FERENTARI — 15.30; 18;
20.15.
© Serata ! VIITORUL — 16; 18; 20. 
© Lanțuri : FLOREASCA — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
CĂRA — 15.30; 18; 20.
& Hyperion : POPULAR — 15,30j 
18: 20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : ARTA — 15,30; 
17,45, la grădină — 20.
O Strălucirea soarelui : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20,15.
Gr Primăvară tristă : MUNCA — 
16; 18: 20.
© Comedie fantastică : VITAN — 
15.30; 18.
© Articolul 420 t GRADINA VI
TAN — 19,45.

Excelenței Sale
Domnului SIAKA PROBYN STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone
FREETOWN

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere Iml oferă 
prilejul fericit de a vă transmite călduroase urări de sănătate, viață înde
lungată și putere de muncă, noi și importante succese în nobila dumneavoa
stră activitate consacrată propășirii națiunii leoneze, cauzei promovării păcii 
și înțelegerii internaționale,

îmi exprim și cu această ocazie convingerea fermă că legăturile de prie
tenie și colaborare multilaterală dintre tarile și popoarele noastre vor cu
noaște o și mai mare dezvoltare în spiritul convorbirilor și înțelegerilor noastre 
de anul trecut, de la București, va crește conlucrarea noastră pe plan inter
national, spre binele ambelor noastre națiuni, al păcii, securității șl progre
sului în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MOHAMMAD DAOUD

Președintele și primul ministru al Republicii Afganistan
KABUL

Adine mîhnit de știrea tristă despre victimele Înregistrate în rtndul popu
lației și de marile daune materiale cauzate de către ploile care s-au abătut 
asupra țării dumneavoastră, vă exprim, în numele poporului și guvernului 
român, profunda noastră simpatie, iar persoanelor lovite de calamități, sin
cera noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

teatre
• A.R.I.A. (Arenele romane) : 
Concert de muzică ușoară susți
nut de Veronika Fischer din 
R.D.G. și formația sa — 20.
O Teatrul Național București (sa
la mare) : Soldatul Svejk — 19,30, 
(sala mică) : îmblînzirea scorpiei 
— 19,30, (la Expoflora tn parcul 
Herăstrău) : Poem de august — 
spectacol de sunet și lumină — 20.

Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
© Teatrul Mic (rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30
© Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30, (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
19,30.

DUMINICA, 24 AUGUST 
PROGRAMELE I și II

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii .
9,35 Film serial pentru copil j 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Realizări ale științei și teh

nicii românești.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15,40 Film serial : ,,UFO". ..Supra

viețuirea".
16.30 „Tinerețe, ani de aur". Cîn- 

tece patriotice și de tineret, 
poezii închinate patriei și 
partidului.

17,00 Fotbal : Rapid — Steaua
18.45 Baladă pentru acest pămînt 

— Constelații.
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Trenul de vacanță — specta

col de varietăți cu public.
20.55 Un șerif la New York.
22.30 24 de ore. • Sport.

LUNI. 25 AUGUST 
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Pînă cînd sîntem copiii pă

rinților noștri ? — anchetă 
socială.

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul tinereții. Concert- 

spectacol. Gala laureaților 
Festivalului tinereții — Ama
ra 1975.

21,00 Cenaclul inițiativelor •— 
„Furnalul tineretului".

21.30 Roman-folleton : ..Milioane
le iul Privalov" — episodul I.

22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Cîntece patriotice sî revo

luționare.
17.25 Film artistic : „Ocolul" — 

producție a studiourilor bul
gare.

18.55 Armonii Intime. Oaspeți In 
studiourile noastre .

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii E 

Daktari.
20,80 Teatrul serial TV : „Mușa- 

tinii" după trilogia lui Bar
bu Ștefănescu-Delavrancea.

21.25 Telex.
21.30 Noapte de august — reportaj
21,50 Muzică ușoară

pesta hotare
O La Nottingham (Anglia) s-au 

desfășurat semifinalele și recalifică
rile campionatului mondial feminin 
de canotaj academic. Echipajul de 
8 plus 1 al României s-a calificat 
pentru finală, cîștigînd prima serie 
a recalificărilor cu timpul de 
3’22”22/100. în semifinalele probei de 
4 plus 1 visle, echipa României s-a 
clasat pe locul doi, în seria sa. ob- 
ținînd, de asemenea, calificarea.

• Selecționata de rugbi a Româ
niei a repurtat cea de-a 4-a victorie 
(din 8 meciuri) în turneul pe care-1 
întreprinde în Noua Zeeiandă, în- 
vingînd cu scorul de 12—9 (0—9) se
lecționata provinciei Southland. Me
ciul s-a disputat la Invercagill. în 
prezenta unui numeros public, și a 
fost de o bună factură tehnică, trans
mite corespondentul agenției Reuter. 
Gazdele au dominat în prima repri
ză. pentru ca în partea a doua a 
partidei inițiativa să aparțină rugbiș- 
tilor români. O spectaculoasă Încer
care realizată de Nicolae Baciu a fost 
transformată de Radu Durbac. Cu 
10 minute înainte de fluierul final 
scorul era. egal 9—9 (Durbac egalase 
dintr-o lovitură de pedeapsă). Victo
ria echipei române a fost pecetluită 
de Radu Durbac printr-un splendid 
drop-gol.
• La Atena, în cadrul campionate

lor europene de atletism pentru ju
niori, Doina Spinu a obținut medalia 
de bronz în proba de săritură tn lun
gime. cu o performantă de 6,30 m. 
Pe primele două locuri s-au clasat 
Gedora (U.R.S.S.) — 6,36 m și Grimm 
(R.D.G.) — 6,31.
• Ilie Năstase s-a calificat în semi

finalele turneului de la South Orange 
(S.U.A.), întrecîndu-1 cu 7—6, 6—3 pe 
maghiarul Taroczi. Tînărul jucător 
indian Vijay Amritraj a furnizat o 
mare surpriză, reușind să-l învingă in 
trei seturi (4—6, 7—6, 6—4) pe favo
ritul principal, americanul Jimmy 
Connors.

o Proba de 800 m plat din cadrul 
concursului internațional de atletism 
desfășurat in Berlinul occidental a 
fost ciștigată de românca Mariana 
Suman cu timpul de 2’02”4/10. în pro
ba de 110 m garduri, atletul francez 
Guy Drut a stabilit un nou record 
mondial cu timpul de 13”. Vechiul 
record (deținut de același atlet) era 
de 13”l/10. La 100 m plat, america
nul Steve Williams a egalat recordul 
mondial cu 9”9/10.

FOTBAL : Dupâ-amiazâ, 
în divizia A

în divizia A de fotbal, astăzi etapa 
a II-a. Meciul Rapid — Steaua (de 
la ora 17, pe stadionul „23 August"/, 
și pe micul ecran). La aceeași 
oră se vor face primele pase și in 
meciurile din țară : F. C. Constan
ța — F. C. Argeș, F. C. Olimpia 
Satu-Mare — Jiul. Politehnica Timi
șoara — C.F.R. Cluj-Napoca, U.T.A. 
— S. C. Bacău, Universitatea Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiovâ, 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Reșița, 
Politehnica Iași — F. C. Bihor.

Sărbătorirea Zilei de 23 August în țară: Imagini din Ploiești, Brașov, Pitești, Buzâu șl Craiova

(Urmare din pag. a IH-a)

șinari. Văcărești, Mircea Vodă șî 
Sălcioara am găsit un mare număr 
de cooperatori la recoltatul legume
lor. eliberarea terenului de paie, 
strînsul și depozitarea furajelor.

Problema prioritară : pregătirea în 
cele mai bune condiții a însămîn- 
țării griului pe cele 2 800 ha. Azi și 
mîine vor încheia toate arăturile. Te
renul a fost fertilizat, bine pregătit, 
iar semințele s-au asigurat în toa
te unitățile agricole din consiliul in- 
tercooperatist. așa că semănatul va 
decurge normal».

Este, desigur, un episod de mun
că cu totul obișnuit. Dar să nu ui
tăm că oamenii ogoarelor au și în
ceput cincinalul viitor. Recoltele ce 
se pregătesc acum vor fi culese în 
vara primului an al cincinalului 
1976—1980... De aceea, întregul cimp 
«ste astăzi o vastă sărbătoare a 

muncii. ® OLT : „Un bilanț arată 
că s-au arat astăzi 760 de hectare, 
că au fost recoltate 300 de ha cu po
rumb și 300 cu floarea-soarelui, că 
au fost, adunate de pe cimp mai mult 
de 5 000 de tone de sfeclă de zahăr 
și 8 000 de tone de legume. Cuvin
te speciale de laudă cooperatorilor 
din Dobrosloveni, Gircov, Dobrun, 
Vîlcele, Fărcașele, Izbiceni, Rusă- 
nești, Pleșoiu. Brincoveni". e TI-

„Este de ajuns să citești cifrele de 
pe pancarte — ne mărturisea un co
respondent — și ai imaginea amplă 
a perspectivelor noastre. în timp, în 
valori concrete, în conștiințe...". Să 
citim, deci, cîteva dintre pancartele 
viitorului, alegînd cite un singur 
exemplu. La București, el se pre- 

MIȘ : „Mecanizatorii din cele 34 
S.M.A. au efectuat azi arături pen
tru insămîntări de toamnă pe a- 
proape 2 000 de ha, lucrarea inchein- 
du-se la Bethausen, Făget. Periam 
și în alte locuri. Concomitent, sute 
de tractoare și atelaje au lucrat la 
pregătirea terenului pentru insămîn
tări". e BIHOR : „în această zi s-au 
terminat arăturile la C.A.P. Mădă- 
raș. Săcuieni, Salonta și altele".

zintă sub forma unui spor al pro
ducției industriale, in viitorul cinci
nal. de 40 la sută față de 1975... La 
Alba Iulia înscrie — ca să alegem 
exemple din domenii cît mai variate 
— construcția unei moderne case de 
cultură... La Arad apare cu o nouă 
cetate a chimiei... La Harghita vii

torul înseamnă, printre altele, conti
nuarea, la un nivel mult sporit, a 
activităților tinerei întreprinderi de 
prospectări și explorări geologice... 
La Galați se intră în cea de-a doua 
etapă de dezvoltare a combinatului 
siderurgic... La Craiova apare in
dustria de antibiotice și de medica
mente... Și lista ar putea continua. 
Dar desprindem, din agenda Capi
talei, o realitate specifică tuturor 
județelor : întreprinderile bucurește- 
nc vor asimila în viitorul cincinal nu 
mai puțin de 35 000 de tehnologii, 
ceea ce înseamnă că 50 la sută din 
volumul total al producției îl vor re
prezenta produse noi și modernizate 
esențial...

Căci, să nu uităm, viitorul cincinal 
este cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. Un adevăr proclamat în 
Program și în Directive. Un adevăr 
însușit de întreaga națiune și evi
dențiat, azi, de toate colectivele oa

menilor de știință prezenți pe tra
seele marii sărbători (funcționează 
in prezent peste 180 de rețele de cer
cetare și proiectare, cu 100 000 de 
specialiști, lucrînd și în cele 11 in
stitute centrale pentru principalele 
ramuri ale economiei, create în 
acești ani). Coloanele lor ne-au re
amintit o realitate esențială : dacă 
fondurile alocate dezvoltării științei 
și tehnologiei în cincinalul 1971— 
1975 au fost de 4 miliarde lei — adi
că de cinci ori mai mari decît in pe
rioada 1961—1965, în cincinalul viitor 
aceste fonduri vor fi de 7 miliarde 
lei, aproape tot atît cît în 15 ani an
teriori. Ce reprezintă aceasta ? Iată 
un singur exemplu, desprins de pe 
pancartele chimiștilor. Numai în a- 
ceastă ramură, peste 80 la sută din 
obiectivele noi de investiții se vor 
înfăptui pe bază de tehnologii pro
prii, rod al activității cercetătorilor 
chimiei, acoperindu-se astfel mal 

bine de 30 la sută din totalul noilor 
investiții pe întreaga economie na
țională !

...Dar dimensiunile viitorului le 
ilustrează cel mai bine forta_umană 
menită să-l înfăptuiască. Iar de
monstrația de 23 August a adus, pre
tutindeni, prin coloanele tinereții, 
ale sănătății și frumuseții fizice și 
morale, cele mai elocvente ilustrări... 

23 August 1975. O zi plină din cel de-al patrulea deceniu al noii istorii 
a Romanici. Ziua de sărbătoare și muncă a unei țări care înfăptuiește cu 
neabătută consecvență Programul partidului său comunist, care concreti
zează mărețele obiective ale celui de-al Xl-Iea Congres, trepte ale edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate, ale înaintării spre comunism. O 
tară a spiritului revoluționar, a omeniei șl demnității, a prieteniei si colabo
rării cu toate țările socialiste, deschisă larg către lume, militantă activă, 
consecventă, pentru pacea și progresul omenirii, O tară a bucuriei de a munci 
și a nobilei năzuințe de a face din fiecare zi de muncă — pentru toti fiii 
ei — o sărbătoare a conștiinței.

Reporterii șl corespondenții „Setatei!"

La demonstrație, viitorul viu al pa» 
triei a fost ilustrat, in primul rind, 
prin explozia de lumină și culoare 
a reprezentanților celor 2 000 000 de 
pionieri ai țării. Viitorul ne-a apă
rut, de asemenea, prin prezența ti
neretului studios, a elevilor și stu
denților, a coloanelor sportivilor. Ti
nerii — gîndul nostru de încredere 
deplină : gind civic, politic, patriotic.
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MEȘAJECUPRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

a XXXI-a aniversare a eliberării României de sub dominația fas
cistă, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar, adresăm Co
mitetului Central, al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român 
și dumneavoastră personal cele mai cordiale salutări și urări de 
bine.

în condițiile victoriilor epocale ale glorioasei armate sovietice 
asupra ocupanților fasciști, lupta mișcării antifasciste în România 
a fost încununată Ia 23 August 1944 de un strălucit succes. Poporul 
răsculat a lichidat dictatura militară-fascistă, și-a luat soarta în 
propriile mîini și a pășit cu încredere pe calea socialismului. în 
anii puterii populare, oamenii muncii din Republica Socialistă 
România, sub conducerea partidului lor comunist, în strînsă priete
nie și colaborare cu popoarele Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
țări socialiste frățești, au obținut succese remarcabile în făurirea 
relațiilor sociale socialiste. în dezvoltarea economiei, științei și cul- 
"■’rii, în ridicarea bunăstării materiale a poporului.

Subliniem cu satisfacție că relațiile prietenești dintre partidele șl 
țările noastre, bazate pe principiile de neclintit ale marxism-Ieni- 
nismului și internaționalismului socialist. întărite prin Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, capătă an de an noi di
mensiuni și un conținut tot mai bogat. Sîntem profund convinși că 
colaborarea bulgaro-română va continua să se lărgească și să se 
adincească în interesul ambelor popoare frățești, contribuind la 
întărirea continuă a colaborării țărilor socialiste în cadrul C.A.E.R. 
și Tratatului de la Varșovia, a unității, forței multilaterale și auto
rității internaționale ale comunității socialiste, la coeziunea din ce 
In ce mai strînsă a rîndurilor mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. la intensificarea acțiunilor comune ale tuturor forțelor 
progresiste în lupta lor pentru libertate, democrație și progres 
social.

în ziua sărbătorii dumneavoastră naționale urăm din toată inima 
poporului frate român și dumneavoastră personal noi și tot mai 
mari succese în construirea societății socialiste multilateral dezvol
tate în patria dumneavoastră. în lupta pentru triumful socialismu
lui, al păcii In Europa și în întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Prim -secretar

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

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Dragi tovarăși, 
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului 
de Miniștri ale R. P. Mongole, în numele întregului popor mongol 
și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră și prin dumnea
voastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și tuturor 
oamenilor muncii din România felicitări cordiale cu prilejul celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării țării de sub jugul fascist.

în atiii ce au trecut, poporul muncitor român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în strînsă colaborare cu marea Uniune 
Sovietică și cu celelalte state socialiste frățești, a obținut mari suc
cese în toate domeniile vieții economice și culturale a țării. Poporul 
mongol se bucură sincer de realizările poporului frate român și îi 
dorește din tot sufletul noi succese în construirea societății socia
liste dezvoltate. în lupta pentru asigurarea păcii și securității po
poarelor în Europa și în întreaga lume.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile de prietenie și co
laborare dintre țările noastre, bazate pe principiile marxism-Ieni- 
nismului și internaționalismului socialist, se vor întări și dezvolta 
și în viitor spre binele popoarelor mongol și român. în interesul 
unității și coeziunii comunității statelor socialiste, în numele trium
fului păcii și socialismului.

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol,
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
J. BATMUNH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongola

Excelențe! Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea sărbători! naționale a Renublicil Socialiste România 
ne oferă plăcuta ocazie de a adresa. Excelentă, urările noastre 
fierbinți de pace, prosperitate și progres poporului român, căruia 
Republica și poporul sanmarinez îi reconfirmă sentimentele de sim
patie și prietenie.

în convingerea că legăturile de prietenie între țările noastre — 
care au devenit și mai strînse după recenta noastră vizită, desore 
care păstrăm o plăcută amintire — se vor întări în viitor, urăm 
poporului român să atingă noi trepte de civilizație și progres si 
adresăm Excelentei Voastre cele mai vii urări de fericire personală,

ALBERTO CECCHETTI, MICHELE RIGHI
Căpitani regenți

GIAN LUIGI BERTI
Secretar de stat 

pentru afacerile externe și politice

Excelențe! Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

vă transmit cele mai bune gînduri și urări pentru viitorul poporului 
român și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Mă bucură că relațiile dintre țările noastre' au făcut ca în ultimul 
an guvernele noastre să colaboreze din ce în ce mai strins. Sînt 
convins că vom continua pe această cale și astfel vom contribui la 
binele popoarelor noastre și la pacea și securitatea din Europa.

Pentru președintele 
Republicii Federale Germania,

ALFRED KUBEL
Președintele Bundesratului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
plăcerea să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări 
și urări de bine pentru dumneavoastră personal și poporului român 
— fericire și prosperitate.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Fericita ocazie a Zilei naționale ne oferă deosebita plăcere de a 

transmite Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări și urări 
de pace și prosperitate continuă țării dumneavoastră.

TUANKU ABDUL'HALIM 
MU'AZZAM SHAH IBNI AL MARHUM 

SULTAN BADLISHAH
Rege al Malayeziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Comitetului Popular Central al Consiliului Administrativ ale Repu
blicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor 
român cele mai calde felicitări și salutări, cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării României — măreața sărbătoare na
țională a poporului român.

în cei 31 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist, poporul 
frate român, strins unit în jurul Partidului Comunist Român, a des
fășurat o luptă energică pentru construirea noii societăți și a trans
format țara sa, în trecut înapoiată, într-un stat socialist, indepen
dent, cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată, cu o ști
ință, tehnică și cultură înfloritoare, in plină dezvoltare.

Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, obține mari succese 
in lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal 
și în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Poporul coreean se bucură sincer de realizările poporului român 
In domeniul politicii interne și externe, ca de propriile sale succese, 
și-i adresează calde felicitări.

Sîntem ferm convinși că relațiile frățești de prietenie și colabo
rare existente între partidele, guvernele și popoarele celor două țări 
se vor întări și dezvolta tot mai mult, în toate domeniile, în spiritul 
Tratatului de prietenie și colaborare, încheiat cu prilejul vizitei în 
România a delegației de partid și guvernamentale a țării noastre.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura din inimă dumnea
voastră și poporului frate român succese tot mai mari în lupta pen
tru transpunerea în viată a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene
KIM IR

Premierul Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, în numele po

porului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare. Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului român frate sa
lutări și urările noastre cele mai bune pentru progresul și prospe
ritatea Republicii Socialiste România.

Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare între popoarele și 
țările noastre să se întărească continuu spre binele lor comun.

ENVER HODJA
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

transmit, în numele poporului și guvernului cipriot, precum și al 
meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală, progres și prosperitate 
poporului României.

Arhiepiscop MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării naționale, 
doamna Marcos și poporul filipinez mi se alătură în a vă ura dum
neavoastră și viteazului popor român multă sănătate, pace, progres 
și prosperitate.

Este dorința noastră ca convorbirile avute cu ocazia vizitei dum
neavoastră de stat în țara mea să continue să dea roade în inte
resul comun al celor două țări ale noastre.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale am plăcerea de a vă 
transmite, în numele Republicii Arabe Libiene, sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperi
tate continuă poporului român prieten.

Colonel MOAMER EL-GEDDAFI
Președintele

Consiliului Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului Australiei aș dori să vă trans

mit felicitări cu ocazia Zilei naționale a României și să exprim cele 
mai bune urări de prosperitate poporului dumneavoastră și de dez
voltare a bunelor relații dintre România și Australia.

Aș dori, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a exprima 
compasiunea noastră în legătură cu pierderile importante pricinuite 
de gravele inundații care au avut loc recent în țara dumneavoastră.

JOHN R. KERR
Guvernatorul general al Australiei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
La sărbătorirea cu bucurie și fericire a celei de-a XXXI-a ani

versări a eliberării României de sub ocupația nazistă, vă transmit, 
în numele guvernului și poporului Republicii Federale Nigeria, 
cele mai calde felicitări și urări de progres neîntrerupt, în pace 
și stabilitate.

General MURTALA MUHAMMED
Șeful Guvernului Militar Federal 

și Comandant Suprem 
al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul din Botswana se bucură, alături de dumnea

voastră, de guvernul și poporul român, de sărbătorirea celei de-a 
XXXI-a aniversări a Zilei naționale a României.

Sîntem convinși că veți obține tot mai multe succese in lupta 
dumneavoastră pentru consolidarea independenței naționale și pro
gresului economic.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea continuei 
bunăvoințe și simpatii ale guvernului meu și ale poporului din 
Botswana.

SERETSE KHAMA
Președintele Republicii Botswana

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, a XXXI-a ani

versare a eliberării României de sub jugul fascist, vă transmitem 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România felicitări cordiale și salutări frățești din partea Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliu
lui de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii Demo
crate Germane.

Marile succese obținute de oamenii muncii din Republica Socia
listă România sub conducerea Partidului Comunist Român în con
strucția societății socialiste multilateral dezvoltate umnlu de bucu
rie și pe oamenii muncii din Republica Democrată Germană. Co
laborarea multilaterală dintre partidele și statele noastre, bazată pe 
princiDiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
s-a adîncit în continuare. Pe această bază vom dezvolta și în viitor 
alianța dintre partidele, statele și popoarele noastre. Sîntem ferm 
convinși că alianța de nezdruncinat a țărilor Organizației Tratatului 
de la Varșovia și colaborarea multilaterală a țărilor comunității so
cialiste, un;te în jurul forței lor principale. Uniunea Sovietică, ca și 
realizarea în comun a Programului complex de integrare socialistă 
a statelor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
constituie garanția sigură pentru schimbarea în continuare a rapor
tului de forțe în favoarea socialismului, pentru asigurarea păcii în 
lume și, prin aceasta, pentru construirea cu succes a socialismului 
în fiecare din țările noastre frățești.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, cu prilejul marii sărbători 
a poporului frate român, noi succese în construcția societății so
cialiste.

ERICH HONECKER
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelențe! Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, am marea plăcere să 

exprim Excelenței Voastre viile mele felicitări și urări călduroase 
pentru sănătatea și fericirea dv. personală, precum și pentru prospe
ritatea poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, rog Excelenta 
Voastră să accepte cele mai bune urări pentru fericirea sa perso
nală, pentru prosperitatea poporului român.

FRANCISCO DA COSTA GOMES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

îmi este deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre, în nu
mele meu personal, al guvernului și poporului marocan, cele mai 
călduroase felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire 
personală și de continuă prosperitate pentru poporul român prieten, 
sub înalta și înțeleaptă dumneavoastră conducere. Sîntem profund 
convinși că relațiile de prietenie și cooperare atît de fericite care 
există între țările noastre vor continua să se dezvolte și mai mult 
în anii următori, în interesul popoarelor noastre.

Vă rugăm să primiți, Excelență, expresia înaltei mele con
siderațiuni.

HASSAN
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, îmi este deosebit de plă

cut să adresez Excelentei Voastre, în numele meu și al poporului 
libanez, calde felicitări și urările mele sincere de fericire personală 
și prosperitate pentru poporul român prieten.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Transmit Excelenței Voastre urările mele personale eu ocazia 

Zilei naționale a Republicii Socialiste România, precum și cele mai 
bune urări din partea guvernului și poporului Republicii Singapore 
de pace și prosperitate continuă.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia istorică a celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării 

României, guvernul și poporul Republicii Bangladesh mi se alătură 
în a transmite Excelentei Voastre, guvernului și poporului Româ
niei salutările noastre cele mai cordiale și cele mai călduroase 
felicitări.

Mă folosesc de această ocazie pentru a exprima speranța sinceră 
că poporul marii dumneavoastră țări va continua să înregistreze 
progrese și să se bucure de prosperitate sub conducerea dumnea
voastră dinamică. ,

Sînt convins că relațiile prietenești care există între țările noas
tre vor continuă să se întărească și să se consolideze în viitor.

Vă rog să acceptați. Excelență, urările mele de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și prosperitate continuă poporului 
român.

KHONDAKAR MUSHTAQUE AHMED
Președintele

Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale a României, am plă

cerea de a vă adresa cele mai sincere felicitări. în numele poporu
lui mauritanian, al partidului și guvernului său, al meu personal, 
exprim urări de fericire și prosperitate pentru dumneavoastră, pre
cum. și pentru guvernul și poporul prieten al României.

Sînt convins că raporturile de prietenie care leagă popoarele 
noastre vor continua să se dezvolte și să se întărească spre binele 
celor două popoare.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea deosebitei mele 
considerațiuni.

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

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

slovacia, al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nos
tru personal vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră în
tregului popor român un cordial salut tovărășesc șl felicitări cu 
prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist.

Marcăm această aniversare împreună cu dumneavoastră In anul 
In care întreaga omenire înaintată a sărbătorit 30 de ani de la vic
toria repurtată asupra fascismului da Uniunea Sovietică și de toate 
forțele progresiste.

Ne exprimăm sincerul sentiment de bucurie In legătură cu suc
cesele obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în construcția socialismului în țara sa. îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor stabilite de cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român reprezintă o contribuție remarcabilă la întă
rirea continuă a României socialiste și la bunăstarea poporului ei.

Ne exprimăm încrederea fermă că relațiile de prietenie tradi
țională și de colaborare multilaterală ce leagă țările noastre se vor 
adinei și dezvolta și In viitor pe baza marxism-leninismului, a in
ternaționalismului socialist, spre binele popoarelor țărilor noastre, 
al întăririi continue a unității și forței comunității socialiste și al 
securității în întreaga lume.

Stimați tovarăși, cu prilejul aniversării eliberării permiteți-ne 
să urăm poporului frate român și forței sale conducătoare, Parti
dul Comunist Român, precum și dumneavoastră personal multe, 
noi și importante succese în construcția socialismului în țara dum
neavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace
LUBOMIR STROUGAL

Președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre salutările mele cele 
mai vii. precum și cele mai bune urări de fericire pentru dv, și 
pentru poporul român.

Urez în modul cel mai sincer ca legăturile de prietenie șl coope
rare care unesc atît de fericit țările noastre să continue să se în
tărească.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale
Domnului NICOEAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

transmit Excelenței Voastre, în numele poporului austriac și al meu 
personal, felicitări cordiale.

Folosesc cu plăcere această ocazie pentru a vă exprima cele mal 
bune urări de sănătate, fericire personală șl un viitor fericit po
porului român.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria

Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre, poporu
lui și guvernului prieten al României cele mai călduroase felici
tări cu mărețul prilej al aniversării zilei eliberării. Asigur pe 
Excelența Voastră că puternicele legături de prietenie și cooperare 
dintre popoarele și țările noastre vor continua să înflorească spre 
binele nostru reciproc. Doresc Excelenței Voastre sănătate și feri
cire, iar poporului dumneavoastră progres și prosperitate continuă.

Primiți, vă rog, Excelență, expresia înaltei mele considerațiuni.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice 

Sudan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră de sub do

minația fascistă, ne este deosebit de plăcut de a vă adresa, în nu
mele poporului guineez, în numele partidului său și în numele nos
tru personal, viile și călduroasele noastre felicitări.

Urmărim cu atenție susținută imensele eforturi depuse de po
porul român prieten, sub eminenta dumneavoastră conducere, în 
procesul edificării societății socialiste.

Apreciem, totodată, eforturile atît de lăudabile ale Partidului 
Comunist Român și ale poporului român în instaurarea unei coo
perări fructuoase între cele două țări ale noastre, pentru a căror 
întărire și lărgire nu vom cruța nici un efort.

Reînnoindu-vă urările sincere pe care le adresăm pentru feri
cirea și prosperitatea poporului român prieten, de sănătate și viață 
lungă pentru Excelența Voastră, vă rugăm să acceptați asigurarea 
sentimentelor noastre militante.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Secretar general
al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, trimit cele mai calde felicitări și sincere salutări Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului României. La acestea a- 
daug urările mele cele mai bune pentru fericirea personală a Ex
celenței Voastre, de progrese tot mai mari și prosperitate pentru 
poporul prieten al României.

Fie ca legăturile de prietenie între cele două țări ale noastre 
să se dezvolte și mai puternic în anii ce vor veni.

FAKHRUDDIN ALI AHMED
Președintele Republicii India

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU.
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României doresc să adresez Exce
lenței Voastre, în numele meu și al poporului kuweitian, felicitări 
cordiale și sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
și prosperitatea poporului român prieten.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în nuțnele poporului și al Guvernului Militar Administrativ 

Provizoriu al Etiopiei, precum și al meu personal, adresez sincerele 
mele felicitări Excelentei Voastre și prin dumneavoastră poporului 
și guvernului României cu fericita ocazie a Zilei naționale a țării 
dumneavoastră.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a exprima 
cele mai bune urări de sănătate Excelentei Voastre, de progres »i 
prosperitate continuă României prietene.

Cu cea mai înaltă considerație.
General de brigadă TEFERI BANTE

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu 

și al Consiliului de Miniștri 
al Etiopiei
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Manifes tari peste hotare 
consacrate zilei de 23 August
SOFIA. — Ambasadorul României 

la Sofia, Trofin Simedrea, a vorbit 
sîmbătă- la posturile de radio și te
leviziune bulgare. Subliniind însem
nătatea istorică a evenimentului de 
la 23 August, ambasadorul român a 
trecut în revistă marile succese re
purtate de poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
anii socialismului. Totodată, el a scos 
în evidentă trainicele și tradiționalele 
legături de prietenie dintre popoare
le român și bulgar, îmbogățite și 
înălțate pe noi trepte superioare in 
anii socialismului.

în cadrul emisiunilor lor de sîm
bătă, posturile de radio bulgare au 
transmis un bogat program de mu
zică populară și simfonică româneas
că. Totodată, în capitala Bulgariei a 
avut loc o gală a filmului românesc. 
Ca in fiecare an, la 23 August, ma
gazinul universal „Victoria" din 
București a deschis In incinta mare
lui magazin universal „Tzum" din 
Sofia o bogată expoziție de mărfuri 
cu vînzare.

HANOI. — în sala Clubului In
ternațional din Hanoi a fost orga
nizată o gală a filmului românesc. Au 
participat Vu-Quoc-Uy, președintele 
interimar al Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, Nong- 
Quoc-Chan, viceministru al culturii, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și de la Comite
tul pentru relații culturale cu străi
nătatea, cadre și reprezentanți din 
numeroase instituții centrale și între
prinderi din capitala R. D. Vietnam. 
A fost prezentat filmul artistic „Pe 
aici nu se trece". în zilele care au 
precedat sărbătoarea națională a ță
rii noastre, pe ecranele cinematogra
felor din Hanoi au fost prezentate 
mai multe filme artistice românești, 
Iar postul de radio a inclus în pro
gramele sale emisiuni de muzică ro
mânească.

HAVANA. — Comitetul de apărare 
a revoluției, zona a opta, a organizat 
o întîlnire prietenească cu membri ai 
Ambasadei României la Havana. Cu 
aceeași ocazie a fost deschisă o ex
poziție de artă populară românească.

PARIS. — în localitatea Noisy-le- 
Sec, din regiunea pariziană, au fost 
inaugurate expozițiile „România con
temporană", „Cartea social-politică 
în România", „Monumente istorice și 
de artă", „Arta populară româneas
că". La vernisaj au luat cuvîntul 
deputatul Roger Gouhier și Marcel 
Ghibernea, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al țării noastre la Paris, 
care au relevat contribuția României 
la victoria asupra fascismului, reali
zările poporului român în ultimele 
trei decenii, tradițiile și cursul as
cendent al relațiilor româno-franceze. 
Cu același prilej, ansamblul folcloric 
„Pandelașul" din Medgidia a prezen
tat un spectacol de gală, care s-a 
bucurat de mult succes.

Destinderea politică trebuie să fie 
completată cu destinderea militară 

consideră miniștrii de externe ai țărilor nordice

OSLO 23 (Agerpres). — Țările 
nordice își exprimă satisfacția față 
de succesul etapei finale, de la Hel
sinki, a Conferinței pentru securita
te și cooperare în Europa și relevă 
importanța înfăptuirii în practică a 
celor hotărîte la conferință — se a- 
rată în comunicatul dat publicității 
la încheierea reuniunii de la Oslo a 
miniștrilor de externe ai Danemar
cei, Finlandei. Islandei, Norvegiei și 
Suediei. Miniștrii au evidențiat im
portanța completării destinderii pe 
plan politic cu cea pe plan militar 
și necesitatea ca rezultatele Confe

DE l.A CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PARIS

Evocarea unor momente eroice agențiste de presă transmit:
„Rezistența reprezin

tă cea mai puternică 
mișcare de mase pe 
care Franța a cunoș- 
cut-o după Revoluția 
franceză din 1789". 
Aceste rînduri, apăru
te într-un ziar elvețian 
în ianuarie 1944, în 
plin război, subliniau 
înaltul spirit de jertfă 
revoluționară care a 
caracterizat rezistența 
antihitleristă franceză.

împlinirea a 31 de 
ani de la eliberarea 
Parisului prilejuiește 
evocarea unor momen- 
te de neșters legate de 
marea epopee a rezis
tenței, care a înscris o 
pagină de aur în istoria 
modernă a Franței.

...Mai lntîi a fost în- 
frtngerea atît de du
reroasă. La 14 iunie 
1940 regimentele Wehr- 
machtului defilează pe 
Champs Elysâes. Se 
spune că Hitler a dan
sat de bucurie...

Refugiat la Londra, 
generalul de Gaulle 
lansează prin radio la 
18 Iunie 1940 faimosul 
apel la dezvoltarea re
zistentei antihitleriste. 
Aproape concomitent, 
ziarul „l’Humanită" 
Ilegal publica un ma
nifest al C.C. al Parti
dului Comunist Fran
cez, semnat de Maurice 
Thorez și Jacques 
Duclos, în care se spu
nea : „Nu există paco 
adevărată dccît în in
dependența popoarelor. 
Niciodată un mare 
popor ca al nostru nu 
va fi un popor de 
sclavi". Manifestul che
ma la realizarea unui

„front al libertății, al 
independenței și al re
nașterii Franței".

începînd cu acțiuni 
de propagandă — ma
nifeste, ziare clandes
tine — rezistența ia 
tot mai mare amploa
re prin actele de sa
botare a mașinii- de 
război hitleriste, prin 
atentate împotriva o- 
fițerilor naziști, prin 
imobilizarea convoa
ielor motorizate etc.

Represiunea nazistă 
este sîngeroasă. „îm
pușcat pentru că a 
cîntat în public Marse- 
ieza",' „decapitat pen
tru că a difuzat ziare 
clandestin", „deportat 
pentru tăinuire". Mii 
de nume însoțite de 
aceste „explicații" la
conice îngroașă rîn- 
durile eroilor, rezis
tenței. în pofida tero
rii naziste, organiza
țiile rezistenței se 
consolidează, își unesc 
forțele, constituind în 
primăvara lui 1943 
Consiliul național al 
rezistenței.

O pagină glorioasă 
în Istoria rezistenței 
franceze au înscris-o 
grupele de franctirori 
și partizani din orga
nizația „Mina de lu
cru imigrantă" din 
care au făcut parte 
și numeroși români. 
Muncitori și studențl 
surprinși de război pe 
meleagurile Franței, 
foști voluntari în bri
găzile internaționale 
din Spania, comuniști 
și uteciști sau fără de 
partid, românii s-au 
aflat în lupta clandes
tină alături de parti
zanii francezi, dînd

CAIRO — Ambasadorul tării noas
tre la Cairo, Petru Burlacu, a vor
bit la posturile de radio și tele
viziune egiptene. După ce a relevat 
semnificația actului revoluționar de 
la 23 August, vorbitorul a evidențiat 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Egipt. Radioul a transmis progra
me de muzică populară românească, 
iar televiziunea a inclus în programul 
său filmul documentar „România — 
țara mea".

ROMA. — La Ambasada României 
din Roma a fost organizată o confe
rință de presă, la care au luat parte 
reprezentanți de frunte ai vieții po
litice, economice, culturale și științi
fice din capitala Italiei, directori și 
corespondenți ai principalelor coti- 
diane, membri ai corpului diplo
matic. Despre semnificația zilei 
de 23 August și despre dezvol
tarea multilaterală a societății ro
mânești în ultimele trei decenii au 
vorbit ambasadorul țării noastre la 
Roma, Iacob Ionașcu, și șeful Agen
ției economice române, Gheorghe 
Predescu. Cu același prilej, în sălile 
Bibliotecii române din Roma a fost 
inaugurată o expoziție de fotografii, 
iar ansamblul folcloric „Doina" al 
Casei de cultură a studenților bucu- 
reșteni a prezentat un bogat program 
de cintece și dansuri românești.

LISABONA. — Televiziunea portu
gheză a inclus în programele sale un 
ciclu de filme românești care vor fi 
prezentate timp de două săptămîni. 
Posturile de radio transmit, în a- 
ceeași perioadă, muzică românească.

LIMA. — La sediul Institutului na
țional de cultură din Lima a avut 
loc o adunare festivă. Ambasadorul 
țării noastre la Lima, loan Comănes- 
cu, a vorbit despre semnificația is
torică a zilei de 23 August și a în
fățișat marile realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea parti
dului comunist, în construirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, contribuția statului român la edi
ficarea unui climat internațional de 
pace și cooperare.

DELHI. — Asociația pentru afaceri 
externe din India. în colaborare cu 
Ambasada României la Delhi, a or
ganizat o adunare festivă. Au parti
cipat membri ai guvernului indian, 
parlamentari, oameni de știință și 
cultură, ziariști. Au luat cuvîntul 
K.D. Malaviya, ministru al petrolului 
și chimiei, Bipinpal Das, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, doi din 
vicepreședinții asociației, precum si 
ambasadorul României la Delhi, Pe
tre Tgnăsie. Vorbitorii au relevat 
marile realizări ale poporului român 
în dezvoltarea economică si socială, 
acțiunile de politică externă ale 
României consacrate promovării co
laborării internaționale. Au fost sub- 

rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa să contribuie la realizarea 
de acorduri concrete în cadrul nego
cierilor de la Viena privind reduce
rea trupelor și armamentelor si mă
suri adiacente in Europa centrală.

Comunicatul reuniunii arată că re
glementarea situației din Orientul 
Apropiat trebuie să se bazeze pe re
nunțarea la acapararea prin forță de 
teritorii străine, dreptul tuturor sta
telor de a trăi în pace în limitele 
unor granițe ferme și recunoscute și 
pe respectarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean.

pilde de înalt eroism 
— ca jertfele lui Ni- 
colae Cristea, Iosif 
Clisei și mulți alții.

„Lista românilor e- 
roi ai Franței este 
lungă și nu poate fi 
citată în întregime... 
scria Gaston Laroche, 
colonel al Forțelor de 
franctirori și parti
zani. Fie că luptau 
sau culegeau informa
ții, fie că fabricau 
material exploziv, ro
mânii au dovedit rea
le calități de coman
danți și, în momentul 
Insurecției eliberatoa
re, au avut importan
te activități de condu
cere".

Rezistența franceză 
care a grăbit elibe
rarea Franței și vic
toria generală asupra 
fascismului a culmi
nat cu luptele pen
tru eliberarea Parisu
lui. Prețul plătit de-a 
lungul celor patru ani 
de epopee a rezisten
ței a fost din cele mai 
grele, cele mai mari 
jertfe dindu-le comu
niștii, membrii P.C.F., 
ce avea să-și dobln- 
dească astfel epitetul 
eroic de „partidul îm- 
pușcaților".

...File de glorie șt 
eroism de care in a- 
ceste zile parizienii ca 
și toți locuitorii Fran
ței își amintesc cu 
emoție, cinstind me
moria celor ce ș-au 
arătat demni de boga
tele tradiții ale revo
luționarilor de la 1789 
și ale comunarzilor.

Paul 
D1ACONESCU 

liniate, de asemenea, bunele relații 
de prietenie româno-indiene și posi
bilitățile mari de dezvoltare a cola
borării dintre cele două țări în di
verse domenii.

NICOSIA. — La Nicosia a fost des
chisă expoziția de fotografii „Româ
nia se prezintă". La vernisaj a rostit 
o alocuțiune Andreas Michelides, mi
nistrul educației. Prezentînd expozi
ția, el a subliniat realizările României 
în cei 31 de ani de la eliberarea de 
sub dominația fascistă. Au participat 
personalități politice, oameni de cul
tură, ziariști, diplomat! acreditați în 
Cipru și un numeros public.

TEHERAN. — însărcinatul cu afa
ceri al României în Iran, Agop Be- 
zerian, a rostit o alocuțiune la postu
rile de radio și televiziune iraniene. 
Au fost prezentate, în continuare, 
comentarii privind realizările po
porului nostru în diverse domenii de 
activitate, filme documentare și mu
zică populară românească. întreaga 
presă iraniană a evocat pe spații 
largi sărbătoarea națională a Româ
niei, realitățile de azi din tara noas
tră.

DAR ES SALAAM. — La Ambasada 
României din Dar Es Salaam a avut 
loc o conferință de presă în cadrul 
căreia ambasadorul Ion Drînceanu a 
vorbit despre semnificația zilei de 
23 August.

LOURENQO MARQUES. - La Am
basada României din Lourenșo Mar
ques a avut loc o conferință de pre
să. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României a vorbit despre însemnă
tatea actului istoric de la 23 August 
1944 în viața poporului român.

ISTANBUL. — La Consulatul ge
neral al României la Istanbul a avut 
loc o conferință de presă. Au parti
cipat reprezentanți ai presei locale 
și ai postului de radio Istanbul. Des
pre semnificația evenimentului a 
vorbit consulul general român la Is
tanbul.

QUITO. — La galeria de artă 
Charpentier din Quito a avut loc o 
seară de poezie românească, organi
zată de Ambasada tării noastre din 
Ecuador în colaborare cu Casa de 
cultură și Societatea ecuadoriano-ro- 
mână de prietenie.

Sentințele în procesul 
de la Alena

ATENA 23 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.N.A., 
Curtea de Apel din Atena a pronun
țat, simbătă, sentințele în procesul 
principalilor autori ai loviturii de 
stat din aprilie 1967, care a dus la 
instaurarea dictaturii militare din 
Grecia. Gheorghibs Papadopoulos, 
fostul conducător al juntei militare, 
precum și Stylianos Pattakos și 
Nicolaos Makarezos, doi dintre co
laboratorii săi cei mai apropiați, au 
fost condamnați la pedeapsa capi
tală sub acuzația de înaltă trădare 
și rebeliune. Alți opt conducători ai 
juntei militare au fost condamnați 
la închisoare pe viață pentru parti
ciparea la evenimentele din 21 apri
lie 1967, care au lichidat democrația 
în Grecia pentru o perioadă de 
șapte ani. Curtea de Apel a pro
nunțat, pentru alte șapte persoane, 
pedeapsa cu privațiunea de libertate 
pe termen între 5 și 20 de ani. Doi 
inculpați au fost achitați.

Guvernul grec, citat de agenția 
A.N.A., a anunțat, sîmbătă. ime
diat după pronunțarea verdictului, 
că sentința capitală nu va fi execu
tată. Potrivit unor surse informate, 
guvernul va declanșa procedura de 
grațiere, indiferent dacă acuzații vor 
face apel sau nu.

La ședința specială a 
Comitetului O.N.U. pentru 
decolonizare, consacrata !mPli_ 
nirii, in luna decembrie, a 15 ani de 
la adoptarea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
relevat că documentul are o însem
nătate istorică, el aducînd o contribu
ție majoră la lupta popoarelor pentru 
eliberare națională. Declarația, a spus 
vorbitorul, reprezintă un sprijin mo
ral și politic pentru popoarele aflate 
încă sub dominație colonială, în lupta 
acestora pentru înfăptuirea dreptu
rilor lor inalienabile la autodetermi
nare și independentă.

Vicepremieral Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, 
Den Siao-pin, a avut o convorbire cu 
delegația Congresului Statelor Unite 
ale Americii, condusă de John B. An
derson, membru al Camerei Repre
zentanților din partea Partidului Re
publican, care face o vizită la Pekin.

Ședința Comitetului Exe
cutiv Central al P. C. din 
India s'a dese^’3 ^a Del^i. Este 
examinată situația politică din țară 
după Introducerea stării de urgență.

în Bangladesh, președintele 
țării, Khondakar Mustaque Ahmed, 
a promulgat dispoziții ale legii mar
țiale, prevăzînd pedeapsa cu moartea, 
deportarea sau închisoare pe viață 
pentru „crime împotriva statului". 
Potrivit dispozițiilor, sînt pasibile de 
pedeapsa capitală asemenea fapte ca 
deținerea de arme și muniții, pose
darea de bunuri mobile și imobile 
dobîndite pe căi ilicite, acțiunile sedi
țioase și actele de trădare, precum și 
alte fapte considerate de o gravitate 
deosebită.

Cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la crearea 

primului partid 
marxist-leninist din Cuba

Adunarea solemnă 
de la Havana

HAVANA 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la crearea pri
mului partid marxist-leninist din 
Cuba, în sala teatrului Centralei oa
menilor muncii din Havana a avut 
loc o adunare solemnă prezidată de 
Fide! Castro Ruz. prim-secretar al 
C.C. al P C. din Cuba, prim-ministru 
al guvernului revoluționar. Erau, de 
asemenea, prezenți membri ai Birou
lui Politic și ai Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba, numeroși oameni 
ai muncii, militanți, membri ai corpu
lui diplomatic.

Fidel Castro a rostit o cuvîntare 
în care a făcut un istoric al trecu
tului glorios de luptă al clasei mun
citoare cubaneze sub conducerea par
tidului revoluționar și — începînd 
din 1965 — a Partidului Comunist 
din Cuba.

GEORGETOWN

CONGRESUL PARTIDULUI 
DE GUVERNĂMINT

GEORGETOWN 23 (Agerpres). — 
La Georgetown are loc primul con
gres al partidului „Congresul Na
țional al Poporului" din Republica 
Cooperatistă Guyana. La lucrări par
ticipă delegați ai organizațiilor loca
le ale partidului, precum si invitați 
de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Gheorghe Do
bra, membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
adiunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, care a adresat 
participanților la congres un salut 
din partea C.C. al P.C.R.

Plenara C. C. 
al P. C. Libanez

BEIRUT 23 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc plenara C.C. al P.C. Li
banez. Plenara a dezbătut și aprobat 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Libanez privind situația politică 
internă și situația internațională. In
tr-un comunicat dat publicității se 
arată că plenara a subliniat necesi
tatea întăririi unității tuturor forțe
lor național-patriotice din țările ara
be și a reglementării conflictului din 
Orientul Apropiat.

Sărbătoarea ziarului 
„Trybuna Ludu11

VARȘOVIA (De Ia coresponden
tul nostru, Gh. Ciobanu). — La 
Varșovia s-au desfășurat festivi
tățile anuale prilejuite de sărbă
toarea ziarului „Trybuna Ludu", or
gan al C.C. al P.M.U.P. Sărbătoarea 
a cuprins o serie de manifestări po- 
litico-sociale și cultural-sportive de 
masă, care s-au bucurat de o inten
să participare. în jurul Palatului 
științei și culturii, din centrul ca
pitalei. au . fost deschise mai multe 
expoziții, printre care „Țara în a- 
iunul Congresului al VII-lea al parti
dului". „Securitatea și colaborarea în 
Europa". In sălile de conferințe ale 
palatului s-au desfășurat întilniri ale 
redactorilor ziarului cu cititorii.

La sărbătoarea ziarului au parti
cipat ca invitați reprezentanți ai or
ganelor de presă de partid din mai 
multe țări. Oaspeții au fost primiți 
de Jgn Szydlak, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Din partea ziarului nostru a partici
pat Neculai Roșea, membru al cole
giului de redacție.

în cadrul manifestărilor, la sediul 
Comitetului Central a avut loc festi
vitatea înmînării premiilor anuale 
decernate de „Trybuna Ludu" pentru 
popularizarea politicii P.M.U.P., pen
tru sporirea valorilor culturii socia
liste.

Șeful statului cambod
gian președintele F.U.N.K., No
rodom Sianuk. precum și delegația 
cambodgiană condusă de Penn Nouth, 
primul ministru al G.R.U.N.C., și 
Khieu Samphan, viceprim-ministru al 
G.R.U.N.C., comandant-șef al Forțe
lor armate populare de eliberare na
țională cambodgiene, care au efec
tuat o vizită oficială în R.P.D. Co
reeană, au sosit la Pekin.

Libia și Senegalul au de_ 
venit coautoare ale documentului ofi
cial privind înscrierea pe ordinea de 
zi a apropiatei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a punctului intitu
lat „Crearea condițiilor favorabile 
pentru transformarea armistițiului în- 
tr-o pace durabilă în Coreea și acce
lerarea reunificării independente și 
pașnice a Coreei". După cum s-a mal 
anunțat, cererea este semnată de re
prezentanții a 35 de state membre ala 
O.N.U., între care și România.

Congresul internațional 
de științe istorice a In_ 
ceput lucrările la San Francisco 
(S.U.A.). La congres participă o de
legație de istorici români, alcătuită 
din prof. dr. Ștefan Ștefănescu, prof, 
dr. docent Mihail Berza, acad. Emil 
Condurachi. acad. Constantin C. Giu- 
rescu. acad. Ștefan Pascu. general- 
maior dr. Eugen Bantea. col. dr. Ilia 
Ceaușescu și alți specialiști.

Islanda și Marea Britanie 
vor avea convorbiri la nivel minis
terial cu privire la controversata 
problemă a limitelor zonelor de 
pescuit, la 11 septembrie, la Reykja
vik, a anunțat un purtător de cuvînt 
al Foreign Office-ului.

Evoluția situației din Portugalia
® Președintele republicii a preluat comanda supremă a poliției 
de securitate publică și a formațiunilor gărzii republicane ® Re
uniune la palatul Belem © Prevederile programului guvernamen
tal cu privire la apărarea revoluției, liniile de acțiune și sarcinile 

perioadei ae tranziție
LISABONA 23 (Agerpres). — A- 

vînd în vedere situația politică în
cordată din țară, președintele Fran
cisco dă Costa Gomes a preluat co
manda supremă a poliției de secu
ritate publică și a formațiunilor găr
zii republicane, in conformitate cu 
atribuțiile sale de șef al statului ma
jor al armatei portugheze, s-a a- 
nunțat oficial la Lisabona. Un pur
tător de cuvînt prezidențial a preci
zat că actualul comandant al acestor 
două unități, generalul Pinto Ferrei
ra, iși menține funcția, fiind de acum 
înainte răspunzător direct in fața 
președintelui republicii.

Simbătă, președintele Portugaliei 
a nrezidat o reuniune la care au fost 
examinate posibilitățile de soluționa
re a actualei situații de criză. La re
uniune, desfășurată la palatul Belem, 
au participat primul ministru Vasco 
Gonțalves, generalul Otelo Saraiva 
de Carvalho, șeful COPCON, coman
danții marilor unități militare și re
prezentanți ai grupului de ofițeri 
care au elaborat documentul „Melo 
Antunes".

Agenția Reuter transmite din 
Coimbra că trupe aflate in subordi- 
nea Comandamentului central mili
tar au început o serie de manevre. 
Un purtător de cuvînt al comanda
mentului a precizat că manevrele au 
drept scop să ducă la îmbunătățirea 
pregătirii trupelor și la „corectarea 
deficientelor depistate în executarea 
misiunilor de apărare a ordinii de
mocratice". Manevrele, a precizat 
purtătorul de cuvînt. vor dura cîteva 
zile si ele au fost anunțate „pentru 
a se evita alarmismul în rindul popu
lației".

Pe de altă parte. Consiliul de Mi
niștri al Portugaliei a aprobat, după 
cum s-a anunțat, un program inti
tulat „Apărarea revoluției — Li
niile de acțiune programatică și 
sarcinile perioadei de tranziție".

înfățișînd linia politică a guvernu
lui, documentul arată că se vor lua 
măsuri în vederea depășirii crizei 
politico-militare și asigurării apără
rii ferme a cuceririlor revoluției față 
de uneltirile și atacurile reacțiunii 
împotriva partidelor politice progre

ORIENTUL APROPIAT
© Turneul secretarului de stat al S.U.A. ® Crearea unui coman
dament politic siriano-iordanian © Declarația primului ministru 

al Israelului
DAMASC. — Secretarul de stat 

al S.U.A., Henry Kissinger, a 
sosit ieri la Damasc, venind din 
Alexandria, unde a conferit cu 
reprezentanții egipteni.

înțr-o scurtă declarație făcută pre
sei, înainte de a pleca spre Damasc, 
Henry Kissinger a apreciat convorbi
rile pe care le-a avut anterior cu 
președintele Egiptului. Anwar El-Sa- 
dat. drept „foarte pozitive".

La încheierea convorbirilor pe care 
le-a avut cu președintele Siriei. Ha
fez El-Assad. Kissinger a declarat că 
au fost discutate „rolul Siriei în ne
gocierile de pace, atît în contextul 
actual, cît și în raport cu o regle
mentare globală", precum și relațiile 
americano-siriene.

în cursul serii, secretarul de stat 
al S.U.A. a sosit la Tel Aviv. unde 
urmează să orezinte răspunsul pre
ședintelui Egiptului. Anwar El-Sa- 
dat. Ia propunerile israeliene pe care 
le-a adus la cunoștința părții egipte
ne în cadrul convorbirilor de vineri.

DAMASC — Regele Hussein al Ior
daniei'a părăsit Damascul, la înche
ierea vizitei oficiale în Siria, în 
cursul căreia a avut convorbiri cu 
președintele țării-gazdă, Hafez El- 
Assad. și cu alte oficialități guverna
mentale siriene. In comunicatul co
mun se arată că părțile au convenit 
asupra creării unui comandament po
litic intre Siria și Iordania, organism 
condus de președintele sirian și. res
pectiv, de suveranul hașemit. După 
cum se precizează, cei doi șefi de 
stat au decis să se întrunească în 
mod regulat in cadrul comandamen
tului politic — ce va fi denumit Con
siliul Superior al ComandamentuluiHHHQIIllglEiElEi O Ei ^3

Acordul sovieto-austrîac 
cu privire Ia livrările suplimentare de 
gaze Austriei de către Uniunea So
vietică a fost semnat la Viena. Po
trivit acordului, intre anii 1978—2000 
Uniunea Sovietică va livra suplimen
tar Austriei 500 milioane metri cubi 
de gaze anual. Partea austriacă va 
furniza suplimentar, în intervalul 
1976—1980, Uniunii Sovietice 300 000 
tone țevi pentru construcția de con
ducte de gaze.

în cadrul anchetei „De la un 
continent la altul — istoria unor 
sate", televiziunea italiană a pre
zentat pe programul național 
un film realizat de regizorul 
Paolo Glorioso, consacrat comu
nei Vadul Izei din Maramureș. 
Filmul a oferit imagini privind 
dezvoltarea economică și cultu
rală a României in ultimele trei 
decenii, și in special însemnate
le progrese înregistrate in ridi
carea pe trepte de cultură și ci
vilizație a satului românesc. Co
mentariul filmului a evidențiat 
rolul conducător al Partidului 
Comunist Român in dezvoltarea 
actuală a României socialiste. 
S-a subliniat dezvoltarea mișcă
rii cooperatiste in agricultură, 
creșterea continuă a nivelului de 
trai în satul românesc și s-au 
făcut ample referiri la impor
tanta acordată de statul român 
conservării și dezvoltării tradi
țiilor populare.

Agenția peruană pentru 
informații de presă 6-3 con* 
stituit la Lima. Cu denumirea de 
„ESI Peru" pentru informații inter
ne si „ESI Andina" pentru transmi
siile internaționale, agenția peruană 
si-a început activitatea în cursul zi
lei de 22 august. 

siste. Printre factorii care aduc gra
ve prejudicii cuceririlor revoluției, 
documentul definește campania unor 
organe de presă străine, manevrele 
dirijate de organizațiile fasciste in
terne și internaționale, amestecul 
străin în treburile interne ale Portu
galiei, încercările de slăbire a pro
cesului revoluționar portughez prin 
forme capitaliste.

Programul cuprinde, în același 
timp, principalele obiective econo
mice ale guvernului : înlăturarea e- 
fectelor crizei provocate de dezmem
brarea puterii monopoliste a marelui 
capital și crearea condițiilor pentru 
o economie planificată, controlată de 
oamenii muncii și orientată în mod 
eficace spre trecerea la socialism. 
Se prevede, de asemenea, descentra
lizarea administrativă în concordan
ță cu organizarea planificării.

Pe planul politicii interne, progra
mul fixează ca obiective unificarea 
treptată a avangardei politice a re
voluției cu baza sa socială, structu
rarea treptată a organelor unitare de 
bază cu Mișcarea Forțelor Armate, 
precum și dezvoltarea conștiinței so
ciale.

In domeniul politicii externe, pro
gramul prevede realizarea de acțiuni 
concrete care să aibă la bază prin
cipiul independenței naționale și al 
extinderii cooperării.

Noi îngrădiri ale libertăților 
individuale in Spania

MADRID 23 (Agerpres). — Guver
nul spaniol a adoptat o serie de mă
suri cu putere de lege, prin care se 
aduc noi îngrădiri libertăților indi
viduale. Astfel, două dintre dreptu
rile fundamentale ale poporului spa
niol — așa-numitul „habeas corpus", 
care limitează la 72 de ore reținerea 
unei persoane într-un local de poli
tie înaintea formulării unei inculpări, 
Si inviolabilitatea domiciliului — au 
fost suspendate.

siriano-iordanian — pentru a coordo
na politica externă promovată de 
guvernele de la Damasc și Amman, 
atit pe plan arab cit și internațional. 
Vor fi adoptate, de asemenea, o se
rie de măsuri de complementaritate 
privind forțele armate ale celor două 
țări. Consiliul superior iordaniano- 
sirian va elabora — potrivit preve
derilor — o politică economică vi- 
zînd realizarea unor completări re
ciproce între cele două țări în acest 
domeniu, unificarea piețelor și a po
liticii lor vamale.

NAȚIUNILE UNITE. — într-o scri
soare adresată secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, guvernul iordanian 
se pronunță pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Orientul A- 
propiat.

TEL AVIV. — în cadrul unui In
terviu acordat televiziunii israeliene 
la scurtă vreme după convorbirile 
pe care le-a avut vineri cu Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., primul ministru al Israelu
lui. Yitzhak Rabin, s-a pronunțat în 
favoarea încheierii unui nou acord 
interimar israeliano-egiptean de de
zangajare militară în Sinai. El a 
condamnat aspru o serie de acte de 
violentă si dezordine la care s-au 
dedat unele persoane ce se opun 
unei reglementări politice a conflic
tului din Orientul Apropiat. în inter
viul său, premierul israelian a apre
ciat că un nou acord interimar cu 
partea egipteană ar constitui „un 
prim pas spre pace" și „o cotitură 
politică" în relațiile țării sale cu E- 
giptul.

Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Schmidt, a avut la re
ședința sa de la Brahmsee o convor
bire cu primul ministru al Olandei, 
Joop den Uyl, cu care a examinat 
probleme actuale ale recesiunii eco
nomice cu care este confruntată lu
mea occidentală și ale situației mo
netare, La convorbire au participat 
ministrul de finanțe al R.F.G., Hans 
Apel, și omologul său olandez, Fre- 
derik Deusenberg.

Purtătorul de cuvînt al 
Partidului Liberal din Ma
rea Britanie, David steel- alan_ 
sat un apel în favoarea susținerii 
planului guvernamental de comba
tere a inflației inițiat de premierul 
Harold Wilson. O declarație similară 
a făcut recent și liderul adjunct al 
Partidului conservator din Marea 
Britanie, William Whitelaw.

Franța va ^ePune eforturi la
viitoarele discuții pe teme monetare 
în primul rînd în direcția găsirii unui 
„sistem mai bun de flotare", a 
declarat ministrul francez de finan
țe, Jean Pierre Fourcade, într-un in
terviu publicat în „Wall Street 
Journal". Autoritățile monetare fran
ceze, a precizat el, se pronunță în 
favoarea unui sistem de rate de 
schimb „fixe, dar ajustabile". Va fi 
însă necesară o perioadă mai înde
lungată, probabil de 2—4 ani, a pre
cizat el, pentru ca părțile interesate 
să accepte un asemenea grad de sta
bilitate monetară.

Taifunul „Bifa",care R-a °- 
bătut sîmbătă asupra Japoniei, a 
străbătut estul insulei Shikoku și zo
na dens populată Kobe—Osaka din 
principala insulă Honshu, îndreptîn- 
du-se spre Marea Japoniei. Potrivit 
datelor preliminare, un număr de 16 
persoane și-au pierdut viața sau sînt 
date dispărute. Numai în prefectura 
Tokushima, ploile torențiale au pro
vocat inundarea a peste 7 500 de case 
și numeroase alunecări de teren. Cir
culația feroviară, auto, maritimă, ae
riană a fost grav perturbată în zo
nele afectate de taifun.

DE PRETOTINDEMI
• BIBLIOGRAFIE A- 

FR1CANĂ. Recent, a apărut 
un ghid bibliografic unic în is
toria Africii. Redactat în limbile 
engleză și ale populației băști
nașe din diferitele țări africane, 
volumul cuprinde peste 6 000 de 
titluri de cărți tipărite în țările 
continentului pînă în anul 1973. 
Se dau informații prețioase cu 
privire la autor, țara și limba în 
care s-a tipărit cartea, precum 
și o scurtă relatare a cuprinsu
lui. O lucrare similară va vedea 
lumina tiparului și în limba 
franceză.

• GROTA SUBACVA
TICĂ. Speologii iugoslavi au 
descoperit pe insula Losin, din 
Marea Adriatică, o peșteră care 
datează, după aprecierile exper- 
ților, de 40 000 de ani. Intrarea 
în peșteră se află la 8 metri a- 
dîncime sub apa mării, care a 
inundat o bună parte din grotă. 
Se presupune că în urmă cu 
multe milenii, cînd peștera se 
afla la suprafață, această intra- ® 
re se găsea la cîteva zeci d 
metri deasupra nivelului mării.
O atestă fosilele de animale 
descoperite în interior. Este vor
ba îndeosebi de oase de urși, 
care au trăit cu 25 000 de ani în 
urmă. De aici și denumirea de 
„Grota urșilor" sub care e cu
noscută peștera subacvatică.

• NINGE IN CANA
DA. Locuitorii regiunii Grande 
Cache, situată la 400 km nord- 
vest de Edmonton (Canada), 
nu-și pot reveni din uimire : 
deși calendarul indica data de 
23 august, din cer a început să 
cadă o zăpadă abundentă. Me
teorologii locali nu și-au pier
dut însă sîngele rece, deși tem
peratura i-ar fi putut determina 
să o facă ; ei au precizat știin
țific că în ultimele 24 de ore 
stratul de zăpadă care s-a aș
ternut a fost de șase centimetri.

° BERE DEZALCOO- 
LIZATÂ. In curind, în Ceho
slovacia va fi pusă în vînzare o 
băutură cu gust, miros și chiar 
spumă așa cum are berea, dar 
care nu e bere. Se va distribui 
sub numele de „pito", denumire 
foarte apropiată de cea a berei 
(„pivo"). „Pito" se va produce 
la fabrica de bere „Budvar", o- 
rașul Ceske Budejovice, din a- 
celeași materii prime folosite 
pentru pregătirea berii. Dar 
printr-un proces tehnologic spe
cial, din această nouă băutură 
va fi eliminat complet... alcoo
lul. Ceea ce va face ca ea să 
poată fi consumată și de condu
cătorii auto.

• CEAS SOLAR. °
mă din Statele Unite produce 
ceasuri de mină electronice, a- 
hmentate cu baterii solare. Pen
tru încărcarea acestora, ceasul 
trebuie ținut la soare zilnic timp 
de 10—15 minute. Se poate insă 
încărca și de la lumina difuză 
din timpul zilei sau de la o sur
să de lumină artificială, in ca
zul in care ceasul este pus in 
contact cu aceste surse. Crono- 
metrul este prevăzut și cu un 
calendar automat, care indică 
ziua, săptămina și luna. Meca
nismul este astfel conceput in
cit calculează variația numă
rului de zile de la o lună lai alta, 
ba chiar indică cu precizie toate 
zilele lui februarie in anii bi- 
secți.

• PRINDEȚI FĂPTA
ȘUL! Mai intii in comitatul 
Devon, apoi în Staffordshire, 
din Marea Britanie, tulpinille co
pacilor — mai exact ale copa
cilor mari — au început să s^’ 
descojească în... chip misterios 
Descojirea, efectuată cu măies
trie pe întreaga circumferință a 
copacului, ajungea uneori pină 
la înălțimea de jumătate de me
tru. Cu timpul, fenomenul a luat 
proporții. în 1973 a fost practic 
distrusă o plantație de brazi nor
vegieni în suprafață de 4 ha. 
Biologii au început cercetările 
pentru a găsi cauzele. în mod 
surprinzător, s-a ajuns la con
cluzia că vinovatul ar putea fi 
o specie de porc țepos, care tră
iește în India de sud-eșt, în 
China de sud, dar nicidecum în 
Anglia. Investigațiile întreprinse 
au relevat că în 1969 o pereche 
de porci țepoși a evadat din 
grădina zoologică a Devonului, 
dar administrația acesteia a tă
cut chitic. Animalele s-au în
mulțit și... urmarea e cea arăta
tă. Ceea ce nu se știe este cum 
trebuie acționat pentru prinde
rea distrugătorilor.

• ACCIDENT DE... E- 
LEFANT. într-una din zile, 
pe străzile Stockholmului și-au 
făcut apariția patru elefanți. în
grijitorul lor îi ducea spre circ 
sub privirile curioase ale trecă
torilor. La un moment dat, unul 
din pahiderme s-a oprit și a- 
propiindu-se de un autoturism 
Volkswagen a hotărît să se o- 
dihnească o clipă pe capota lui. 
Ce a rămas din mașină se poate 
lesne imagina, întrucît Denny 
— elefantul — cintărește patru 
tone. Noroc că in mașina cu 
pricina nu se afla nimeni.

•CU AJUTORUL 
GRAMATICII COMPA
RATE. în vederea înlesnirii 
însușirii limbii germane de că
tre japonezi, la Mannheim 
(R.F.G.) este în curs de elabo
rare o gramatică comparată ori
ginală. Ea pornește de la un 
cuplu de expresii din ambele 
limbi, astfel selectate încit fie
care dintre ele să poată fi exa
minată din punctul de vedere al 
celeilalte. Atenția studentului 
este astfel atrasă nu numai de 
deosebiri, ci și de unele simili
tudini existente între cele două 
limbi, chiar dacă între ele nu 
există legături de rudenie.
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