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într-o atmosferă 
entuziastă, 
la 23 August, 

s-a desfășurat in Capitală

MAREA OEMONSTRAIIE A OAMENILOR MUNCII
cu prilejul cetei de a NXXII-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a a- 
vut loc luni, 23 august, demonstra
ția oamenilor muncii cu prilejul ce
lei de-a XXXII-a aniversări a eli
berării României de sub dominația 
fascistă.

Cinstirea memorabilului eveniment 
s-a desfășurat sub semnul dragostei 
fierbinți fată de patrie si partidul 
nostru comunist. Manifestîndu-si vi
brant aceste simțăminte, intîmpinînd 
cu bucurie si entuziasm, cu remar
cabile succese ziua de 23 August, cu 
fapte de muncă ce aureolează aceas
tă aniversare, toți oamenii muncii, 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități, strîns uniți in jurul 
partidului, si-au exprimat, totodată, 
hotărirea de a înfăptui neabătut obi
ectivele însufletitoare stabilite de 
Congresul al XI-lea si Programul 
partidului, spre măreția si străluci
rea României socialiste, pentru viito
rul ei comunist.

La București, impunătoarea de
monstrație a oamenilor muncii s-a 
desfășurat, ca si în anii precedenti. 
in Piața Aviatorilor.

Tribuna centrală. Împodobită cu 
drapele roșii si tricolore, este domi
nată de un mare portret al tovară
șului Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Deasupra Întregii tribune se des
fășoară urarea „Trăiască 23 August, 
ziua eliberării patriei de sub domi
nația fascistă, sărbătoarea națională 
a poporului român". Pe tribunele la
terale, unde se află stemele Partidu
lui Comunist Român și Republicii 
Socialiste România, sînt înscrise 
urările : „Trăiască Partidul Comunist 
Român în frunte cu secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască si înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socialis
tă România 1". De cealaltă parte a 
pieței, deasupra tribunei, se află un 
medalion înfătisînd chipurile marilor 
dascăli ai proletariatului — Marx. 
Engels și Lenin. Sînt. de asemenea, 
urările : „Trăiască harnicul și talen
tatul popor român — făuritorul so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate !“. „Trăiască unitatea mișcării 
oomuniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor socialiste, de
mocratice. antiimperialiste !“ si 
„Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace si colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună !“.

Ora 8,30. La tribuna oficială sosește 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nesfir- 
Bite aplauze și urale tac să vibreze 
văzduhul. Dînd glas gîndurilor *1  

simtămintelor pe care le împărtășesc 
toți cetățenii țării, mulțimea aclamă 
minute în șir : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la tribuna oficială urcă 
membri și membri supldanti al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat si ai guvernului, vechi 
militanti ai mișcării comuniste și 
muncitorești, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești.

în celelalte tribune se află repre
zentanți ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, par
ticipant la insurecția națională ar
mată antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944. foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, generali activi și în re
zervă. eroi ai muncii socialiste, re
prezentanți ai colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderile bucureș- 
tene. oameni de stiintă. artă și cul
tură. activiști ai organelor centrale 
de partid și de stat, ziariști români 
și străini.

în tribune se aflau, de asemenea, 
oaspeți de peste hotare — Horst Sin- 
dermann. președintei? Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane. Rodney 
Arismendi. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay. Tornio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Permanent al 
C.C., vicepreședinte al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia. Lydie 
Schmidt, președintele Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxemburghez, 
Ragnar Arnalds. președintele parti
dului Alianța Populară din Islanda, 
Albreht Roman, membru al Prezi
diului C.C. al U.C. din Iugoslavia, 
Budislav Șoșkici. președintele Scup- 
Stinei din R. S. Muntenegru (R.S.F. 
Iugoslavia). Aldo Tortorella, membru 
al Direcțiunii P.C. Italian, șeful sec
ției cultură a C.C. al P.C.I.. Emanuele 
Macaluso, membru al Direcțiunii P.C. 
Italian, șeful secției agrare a C.C. al 
P.C.I.. Angelo Carossino. membru al 
Direcțiunii P.C. Italian, președintele 
Comitetului Executiv al Consiliului 
regional Liguria. R.E.A. Kotei, gene
ral de brigadă, membru al Comitetu
lui Militar Superior din Ghana, mi
nistrul informațiilor, Ahmed Abdel 
Halim, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, asis
tent al secretarului general al U.S.S. 
pentru relațiile externe și informa
ții. Youssef Traore, membru al Co
mitetului Militar de Eliberare Națio
nală din Mali, comisar pentru arbi
trajul de stat, Aleksander Kopec, 
ministrul construcțiilor de mașini din 
R. P. Polonă. Manolis Glezos, mem
bru al Comitetului Politic și al Co- 

mitetului Executiv al conducerii U- 
niunii Democratice de Stingă (E.D.A.) 
din Republica Elenă, George Wake, 
membru al Comitetului Politic al 
P. C. din Marea Britanie, Jan' De- 
brouwere, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. din Belgia. Valen
tin Campa, membru al Comisiei E- 
xecutive a C.C. al P.C. Mexican. Je
sus Sosa Castro, membru al Comi
siei Executive a C.C. al P.C. Mexi
can. Enrique Rodriguez, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P^C. 
din Uruguay, Erwin Scharf, mem'ăru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Austria. Luis Orlando 
Corrales, membru al Comisiei Poli
tice a C C. al Partidului Avangărzii < 
Populare din Costa Rica. N. K. 
Krishnan, membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C. din India, 
Lamine Ba. secretar permanent al 
Uniunii Progresiste Senegaleze. Her- 
minio Deras, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. din Honduras. 
Ramon Diaz, membru al Comitetu
lui Executiv ai C.C. al Partidului 
Poporului din Panama. Koffi Amego, 
membru al Biroului Politic al Uniu
nii Poporului Togolez, Rafael Thie
len, membru al Direcțiunii Mișcării 
pentru Socialism Forța Comunistă 
Venezueleană (M.A.S.). Rene Bram- 
ban, membru al Biroului Politic al 
P. C. din Martinica, Marcel Piitz, 
membru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Luxemburg, Dimitrios Be- 
nas, membru al Biroului C.C. al P.C. 
din Grecia (interior), Gastone Paso
lini, membru al Direcțiunii P.C. 
Sanmarinez, Abdalah Nasr Ghinawi, 
președintele Federației Sindicatelor 
oamenilor muncii din Sudan.

Totodată. în tribune au luat loc 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă, de N. I. Mo- 
hov, adjunct al ministrului culturii 
ai U.R.S.S., vicepreședinte al con
ducerii centrale a A.P.S.R., și dele
gația de activiști ai P.C. Chinez, 
condusă de Su Yu, secretar al Co
mitetului provincial Leaonin al 
P.C.C., vicepreședinte al comitetului 
revoluționar al provinciei.

în timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeți de peste hotare prezenți la 
marea sărbătoare a poporului nostru.

Sînt de față șefi a' misiunilor di
plomatice acreditați in România, alți 
membri ai corpului diplomatic, ata
șat! militari.

Răsună acordurile solemne ale Im
nului de stat al Republicii Socialis
te România, intonat de fanfară. Sînt 
trase 21 de salve de artilerie, care 
salută glorioasa aniversare.

(Agerpres)

Impunătoarele coloane ale lui 23 AUGUST scandează entuziast: 

„PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA !“
„Partidul. Ceaușescu. România !“
Sub semnul acestei unități de ne

zdruncinat au pregătit muncitorii, ță
ranii și intelectualii, bărbați și fe
mei. tineri și vîrstnici. oameni ai 
muncii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, cununa de 
lauri a muncii pe care-o așază 
pe fruntea tării in acest august 
sărbătoresc. Fiindcă tot ce con
struim durabil pe aceste stră
vechi plaiuri românești de la Car- 
pati și Dunăre și tot ce vom înălța 
în anii viitori întru edificarea socia
listă a patriei — făptuim, partid și 
popor, uniți în gînd și-n faptă, ur- 
mind pilda secretarului general al 
partidului, președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

într-un poem al acestui timp se 
spune: „Partid al căii drepte, sîntem 
cuprinși în tine / Cum tu in timpul 
țării și-n oameni te cuprinzi. / Tu. 
dorul libertății, ce din vechime 
vine, / Ni l-ai înscris pe flamuri, cu 
el să ne deprimi". Iar flamurile tu
turor coloanelor au fluturat Ia marea 
sărbătoare sub semnul acestui gind 
unanim.

...La grandioasa demonstrație din 
București — inima tării, capitala ei 
politică, industrială și spirituală — 
o pădure de grafice și panouri, pe 
care erau înscrise realizări și anga

Mesaje de peste hotare 
cu prilejul marii 
sărbători naționale 

a României
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GÎNDURI 
ALE PRIETENIEI 

pentru România socialistă, 
pentru Partidul Comunist Român 

Impresii ale oaspeților de peste hotare 
prezenți la demonstrația oamenilor 

muncii din Capitală
ÎN PAGINA A VI-A

jamente întipărite In conștiințe, de
monstrau forța constructivă a Între
gului nostru popor. Uralele izbuc
nite din mii și sute de mii de 
piepturi în momentele însufletitoa
re ale trecerii coloanelor prin fata tri
bunei oficiale, ovațiile, care nu mai 
conteneau : „Partidul — Ceaușescu — 
România !“, simbolizau liantul solid 
al marilor noastre izbinzi, legămîntul 
solemn al poporului de a face totul 
pentru a traduce în viață, neabătut, 
Programul măreț al partidului iubit, 
Directivele Congresului al XI-lea.

Acest dialog spontan dintre coloa
na demonstranților și tribună a con
stituit o nouă și semnificativă sec
vență emoționantă. Și nu numai la 
București. Pretutindeni, purtind por
tretul celui mai iubit fiu al poporu
lui. scandîndu-i numele cu dragoste 
și recunoștință, manifestanții evo
cau, de fapt, permanenta lor legătură 
cu secretarul general al partidului, 
evocau vizitele sale de lucru in ju
dețe, în orașe și sate, în întreprin
deri, tn unități din agricultură, în 
institute de cercetări și în Instituții 
de învătămînt ; evocau convorbirile 
sale directe și permanente cu oame
nii muncii. Ia fata locului, acolo 
unde aceștia făuresc bunurile ma
teriale și spirituale ; evocau toate 
acestea ca pe o componentă impor

tantă a vieții noastre, ca pe o trăsă
tură dominantă a democrației noas
tre socialiste, ca pe o chezășie sigură 
a mersului nostru înainte.

Toate organizațiile județene de 
partid, toate marile colective de 
muncă — și numeroase dintre cele 
mai mici — au avut bucuria și 
cinstea să găzduiască una sau mai 
multe asemenea vizite de lucru. Și 
iată cîteva cifre, neînscrise în pa
nouri dar gravate trainic în con
știința națiunii: numai de la 1 ia
nuarie și pînă acum, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut 4 vizite 
in Capitală și 7 în județe, examinind 
la fata locului probleme privind 
munca și dezvoltarea economico-so- 
cială din 11 orașe, 18 întreprinderi 
industriale și unități agricole socia
liste. 4 mari șantiere de construcții, 
12 mari unități social-culturale. Iată 
de ce, în raportul de 23 August pre
zentat de detașamentele muncito
rești din Capitală, de pe meleagurile 
Bihorului, Brașovului. Clujului, Con
stantei, Galațiului, Iașiului și Te
leormanului. sînt evidențiate cu 
mîndrie realizările înfăptuite ca ur
mare a prețioaselor indicații și în
drumări concrete primite din partea 
secretarului general al partidului.

Purtînd cu aleasă cinstire por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

împodobit cu ghirlandele de flori ale 
dragostei și recunoștinței, coloanele 
milioanelor de demonstranți din în
treaga țară au adus omagiul fier
binte al poporului întreg pentru 
bărbatul învestit cu supreme răs
punderi în partid și în stat, simbol 
al pasiunii și al dăruirii revoluțio
nare, strălucit exemplu de comunist 
și patriot, omul care și-a închinat 
viața luptei pentru cele mai ar
zătoare aspirații ale poporului nostru 
spre libertate și fericire, spre socia
lism. Rememorînd cu mereu proas
pătă emoție dialogul lor cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din întreaga țară și-au reînnoit 
legămîntul de inimă fată de partid, 
față de clarvăzătoarea sa politică 
internă și externă, angajamentul lor 
de conștiință de a se dărui trup și 
suflet realizării ei etapă cu etapă, 
pas cu pas : „Ofrandă, inima / In 
mîini o țin. I E darul meu. Partid, l 
Iți aparțin I

...Sub asemenea pecete de legămînt 
a intrat Întregul popor român în al 
33-lea an de libertate și muncă pen
tru socialism ; cu această supremă 
mărturie de dăruire, eroism și forță 
creatoare pășește tara întreagă In 
matca acestui ev aprins.
(Continuare în pag. a Il-a)
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23 AUGUST ÎN CAPITALĂ, ÎN ÎNTREAGA
însuflețiți de mărețele obiective 

ale Congresului al XI leu

A'"’* • . l -s

ras

Primele acorduri de marș muncito
resc și primele coloane de oameni ai 
muncii pășesc în fața tribunelor din 
Piața Aviatorilor. Cu purpuriul viu 
al steagurilor, cu multicolorul surîs, 
cu flori și pancarte, mulțimea de oa
meni ai muncii vine aici să rapor
teze cu bucurie că timpul scurs de la 
începutul acestui -an a însemnat o 
etapă de noi și mari succese în înde
plinirea sarcinilor actualului cincinal.

Chintesența rapoartelor muncito
rești prezentate cu mîndrie la ma
rea sărbătoare a țării de fiecare co
lectiv din fabrici și uzine, de pe 
șantiere, din institutele de cercetări 
sau proiectări este : CU PLANUL 
ÎNDEPLINIT, CU ANGAJAMEN
TELE DEPĂȘITE I

...în industria Capitalei s-a reali
zat, în șapte luni din acest an, o 
producție globală suplimentară de 
peste 1,3 miliarde lei, întregul spor 
fiind obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Mai vechile sau 
mai noile colective de muncă de la 
întreprinderile „23 August", „Gri- 
vița roșie". „Semănătoarea", „Auto
matica", „Tricodava" ș.a. se numără 
constant printre fruntași. Dar fie
care întreprindere, fiecare loc de 
muncă se prezintă cu contribuții 
semnificative la acest bilanț rodnic, 
prezentat aici, în Capitală, și pe în
treg cuprinsul României.

...La Pitești, chimiștii Combinatu
lui petrochimic, ale cărui produse 
sînt cunoscute în zeci de țări ale lu
mii. sondorii Trustului petrolului, 
constructorii de autoturisme (care au 
defilat alături de „Dacia" cu numă
rul de fabricație 280 000), colectivul 
întreprinderii de motoare electrice 
raportează cu mîndrie că, prin folo
sirea cu randament sporit a între
gului potențial tehnic și uman, lu
crătorii din industria județului și-au 
depășit angajamentul pe întregul an.

...Larînidul lor, energeticienii de la 
„Electrocentrale" din Craiova defi
lează raportînd că și-au onorat an
gajamentul cuprins în chemarea la 
întrecere adresată colectivelor din 
ramură : au livrat în sistemul ener
getic național, peste prevederi, a- 
proape un sfert de miliard kWh 
energie electrică.

...Și puternica industrie a județu
lui Brașov anunță, pe mari pancarte, 
îndeplinirea angajamentului anual — 
livrarea unei producții suplimentare 
de 550 milioane lei.

...La Tîrgu-Mureș, români, ma
ghiari, germani, cei prezenți la defi
lare poartă mesajul, în cifre și fapte, 
al hărniciei în muncă : 30 de colec
tive mureșene cinstesc marea sărbă
toare a eliberării cu angajamentele 
în întrecerea socialistă îndeplinite.

...în industria slătineană — sporuri 
care se cifrează la 150 milioane lei : 
1 000 tone de aluminiu. 300 tone e- 
lectrozi siderurgici, 400 km conduc
tori electrici. „Sînt numai cîteva din 
produsele livrate peste plan în cin
stea lui 23 August" — scrie pe pan
cartele slătinenilor.

...Industria județului Ilfov, cu pla
nul pe 8 luni realizat cu 11 zile mai 
devreme, a obținut o producție, peste 
plan, de 215 milioane lei — raportea
ză ilfovenii.

...Minerii bazinului 
Baraoltului au extras 
din subteran, în acest 
mii tone cărbune.

...Metalurgiștli Hunedoarei, cei care 
au lansat chemarea la întrecere că
tre vetrele de foc ale țării, își ono
rează exemplar angajamentele : 4 100 
tone cocs. 58 000 tone fontă. 45 090 
tone oțel. 24 500 tone laminate finite 
obținute peste plan.

...Coloana oamenilor muncii ploieș- 
teni este dominată de o pancartă care 
anunță : „Angajamentul nostru anual 
de a realiza o producție peste plan 
de 260 milioane lei a fost îndepli
nit 1“ v

OAMENILOR Crini și curcubee de steaguri

auasit pe

ÎNSEMNĂRI DIN TRIBUNĂ

România

Gh. D. VASILE

carbonifer a) 
suplimentar 

an. peste 50

mat bană, mai însorită-n idei, 
printre eroii vestit! ce demult își așteaptă 
înveșnicirea in epopei.

Respirație de navigatori pe nesilrșitele valuri 
salvată din timpul obscur și îngust, 
respirația celor mai mari idealuri — 
libertatea dobîndită-n August.

Vaslui. 
— co- 
sute si 
că cin- 
este pe

Respirație a muntelui și a cetății 
și, pretutindeni, a celor ce știu că zidesc 
— la chemarea solemnă a libertății — 
intr-un mare destin românesc.

Respirație de-nmiresmate livezi și podgorii 
pîrguite pe dealuri, luminoase în șes, 
respirație largă și plină cit veacul, a orii 
în destinul pe care noi l-am ales.

Respirăm într-o familie mereu mai puternică, 
mai dreaptă.

fluviul de 
multe fețe 
sute fi mii, 
îmi revin

noastră,

mă simt și eu 
voi și glas de 

îmi vine 
„Slavă intre- 

popor I I Slavă

Mereu mai puternici

Policromia minunatelor costume populare d’n toate meleagurile patriei a simbolizat unitatea șl frâția întregului
popor roman

Policromia minunatelor costume populare d’n toate meleagurile patriei a simbolizat unitatea șl frâția întregului 
popor român

ÎNSEMNĂRI DIN TRIBUNA

împreună, în casa

Foto : S. Cristian

Aviatorilor: imagini impresionante ale defilării gărzilor patriotice, ale tineretului, ale oamenilor muncii cu împlinirile Și zimbetele lorDin filmul demonstrației din Piața

Privesc multitudinea 
de culori in coloanele 
locuitorilor orașului — 
înfrățită demonstra
ție a oamenilor muncii 
români și maghiari. 
Mă impresionează șu
voaiele de oameni din 
cele mai noi uzine și 
fabrici ale Tirgu-Mu- 
reșului — de ta Com
binatul „Azomureș", 
Fabrica de mașini e- 
lectromecanice de cal
cul, „IMATEX", „Me- 
talotehnica", „Prod- 
complex".

Privesc 
oameni, 
cunoscute, 
și mereu
în memorie cuvintele

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Să creăm 
toate condițiile ca oa
menii muncii de altă 
naționalitate să se sim
tă cu adevărat la ei 
acasă". Cred că cel 
mai important lucru pe 
care-l poate afirma 
un scriitor maghiar din 
țara noastră, la ceas 
sărbătoresc de August, 
este că noi, maghiarii 
din România, sintem. 
pretutindeni în țară, 
acasă. Extrem de mult 
se cuprinde in această 
afirmație că, împreună 
cu poporul român, sin
tem acasă in patria 
noastră dragă. Româ
nia, bucurîndu-ne de 
drepturi neștirbite ca

...Constructorii celei mal mari uni
tăți industriale din Iași — Combina
tul de utilaje grele — raportează de
vansarea unor lucrări importante 
pe acest șantier.

...Din masa compactă de oameni al 
muncii care trec prin fața tribunelor 
la Tirgoviște se remarcă, prin rezul
tatele meritorii, muncitorii din secto
rul extracției țițeiului, oțelarii noului 
combinat, constructorii de strunguri 
de la ..Saro“. cimentiștii de la Fieni.

...La Slobozia, lucrătorii ogoarelor 
Bărăganului.- vrednicii gospodari ai 
celor peste o jumătate de milion de 
hectare din cel mai mănos pămînt al 
tării. își exprimă hotărîrea de a fruc
tifica din plin zestrea tehnico-mate- 
rială de care dispun. „Realizările 
obținute pînă acum sînt o chezășie", 
afirmă harnicii cooperatori și meca
nizatori prezenți la defilare.

Omul, proprietarul, producătorul și 
beneficiarul uneltelor și al muncii 
sale, stăpînitorul fabricilor și uzine
lor, al ogoarelor țării, este autorul a- 
cestui splendid și uriaș tablou al fap
telor exemplare de muncă ce defineș
te chipul de azi al României socialiste. 
Iată-1. pe marile trasee, răsfrînt în 
milioanele de chipuri luminate de 
bucurie, în glasurile care scandează : 
„P.C.R. — R.S.R.", „Ceausescu și 
poporul !“, „Trăiască Partidul Comu
nist Român !“.

George LESNEA

La București și Ia Brașov, la Plo
iești sau la Craiova, la Timișoara. 
Cluj-Na>poca, Iași. Reșița, Arad. Ga
lați sau în capitalele acelor județe 
care cunosc un ritm rapid de dez
voltare în acest cincinal — 
Zalău, Botoșani. Alexandria 
Ioanele de manifestanti aduc 
sute de dovezi ale faptului 

' cinalul pe care îl înfăptuim
drept cuvînt al afirmării revoluției 
tehnioo-științifice. Iată : constructorii 
de tractoare brașoveni au prezentat 
un ultim tip de tractor realizat. Co
legii lor de la „Steagul roșu" rapor
tează că au realizat, prin autodotare, 
o complexă linie tehnologică — 
linia automată de prelucrare a 
blocurilor motor de 215 CP. Tot

membri ai aceleiași fa
milii, la fel de stimați 
și de iubiți. Sintem a- 
casă pe acest pămînt 
de care ne leagă atltea 
fibre comune, insepa
rabile.

Privesc însuflețit de
monstrația din Piața 
Trandafirilor, și sini 
convins că flacăra pa
triotismului strălucește 
la fel in toate inimile, 
indiferent în ce limbă 
ne chemăm mamele, 
pentru că nimic nu e 
mai sf'.nt decît, unita
tea de nezdruncinat a 
poporului nostru în ju
rul Partidului Comu
nist Român. 
Hajciu GYOZO

astfel, demonstranții de la întreprin
derea „Unirea" din Cluj-Napoca, ra
portează că noile tipuri de utilaj pen
tru industria textilă, introduse in fa
bricație. se bucură de aprecierea be
neficiarilor. Și tot la fel, colectivul 
textiliștilor din Bistrița aduce în co
loane vestea că a realizat, cu forțe pro
prii, numeroase produse chimice și 
piese de schimb care pînă nu de 
mult se procurau din import.. Ra
portul de 23 August este, astfel, și un 
raport ai inteligentei — în acțiune. 
Dar, desigur, oricît de ample, coloa
nele sărbătorii n-au putut înfățișa, 
în pancartele lor. dimensiunea și va
loarea întreagă a roadelor gîndirii si 
creației tehnice devenite din ce în ce

Ieșenii au demon
strat prin fața tribu
nelor oficiale instalate 
în Piața Unirii ca un 
șuvoi continuu, ca niș
te ghirlande nesfirșite 
de femei și bărbați. 
Un imn al muncii și 
al florilor se împletea 
din cîntecele și urate
le lor. Ca niște po
rumbei se roteau pan
cartele și eșarfele 
deasupra coloanelor 
splendid colorate, vă- 
lurind crinii steaguri
lor roșii și curcubeele 
tricolorului. Privesc la 
acești oameni, care cu

mîinile lor iscusite și 
harnice au durat aici, 
la Iași, o zonă indus
trială cum sînt și alte
le în țară, dar cum 
oamenii de demult ai 
Ieșilor n-au îndrăznit 
s-o viseze : cu un nou 
centru universitar teh
nic lingă ea, cu noi 
cartiere cum altele 
n-au mai fost vreoda
tă... Să ne bucurăm, 
frați ai mei și dragi 
tovarăși — vă cheamă 
poetul albit de vreme 
— slavă vouă, meș
teri ai mașinilor

TARĂ
9

mai mult. în spiritul îndemnurilor 
secretarului general al partidului, 
fenomen de masă.

Cu planul îndeplinit, cu angaja
mentele depășite ! Așa au hotărlt 
mii de colective muncitorești, oame
nii muncii de pe ogoare, cercetătorii 
științifici, proiectanții marilor noas
tre edificii industriale, ai noilor 
cartiere, orașe și sate, să cinstească 
măreața sărbătoare — și astfel au 
sărbătorit-o. O hotărîre izvorîtă din 
convingerea că numai prin munca 
neobosită a tuturor șl a fiecăruia, 
vom înfăptui, treaptă cu treaptă, Pro
gramul partidului și vom edifica so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată, comunismul.

uneltelor, și vouă, har
nici gospodari ai cîm- 
piilor, livezilor și pod
goriilor. Înălțat și fe
ricit 
prin 
cîntec 
buze i 
gului 
muncii tuturor : / cti
torii de țară nouă ! / 
Azi serbăm ca de-obi- 
cei / Cu entuziasm și 
fală / August douăzeci 
și trei : / Marea 
națională".
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Pe chipul oamenilor - 
lumina conștiinței revoluționare

...înălțăm o tară nouă — edificăm 
un om nou, om al unei spiritualități 
înaintate, al conștiinței revoluționare, 
al unei etici desăvirșite, al celui mai 
fierbinte patriotism.

Cu tricolorul pe braț trec, în pas 
cadențat, ostășesc, membrii gărzilor 
patriotice. Sînt mindri că pot raporta 
comandantului suprem al forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, importante succese în 
pregătirea de luptă, pe măsura ce
lor dobîndite în producție. Cinstea 
de a deschide marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală le-a 
revenit continuatorilor tradițiilor de 
luptă ale comuniștilor și patrioților 
care, în august 1944, s-au ridicat la 
luptă împotriva cotropitorilor fas
ciști pe baricadele insurecției. Mun
citori și intelectuali, bărbați si fe
mei. Strins imiți în jurul comuniști
lor, așa cum îi aflăm și astăzi pe 
Întreg cuprinsul patriei.

îi recunoaștem, aici. în primele 
rînduri, pe numeroși dintre membrii 
colectivului care poartă — cu cinste 
și cu îndreptățită mîndrie — numele 
sărbătorii noastre naționale, ziua de 
temelie a istoriei noastre socialiste 
— „23 August". Maistrul strungar 
Matei Mihalache, de la sculărie, 
strungarul Virgil Dumitrescu, forjo
rul Dumitru Sărman — toți oameni 
de bază, toți fruntași în întrecerea 
socialistă.

l-am cunoscut la locurile lor de 
muncă, dar și în orele lor libere, a-

Cîntec
In August stelele vorbesc 
intr-o răstringere deplină 
șl totul este omenesc. 
Intru o singură lumină. 
Frumoșii păstrăvi sar Ia lună 
și Herb izvoare către azi, 
și plită peste nori răsunâ 
diapazoanele de brazi.
Anume zorii vin devreme 
atrași de patima solară, 
și se opresc apoi în steme : 
eterne dimineți de vară, 
tși iau cuvintele avîntul 
din suiletescul promontor, 
parcă e altul și pămîntul: 
ciocanele au dor de zbor. 
Măritul soare viu veghează 
In noi ca-ntr-o iirească luncă; 
ne pare-un om care cutează, 
iubind vuirile de muncă.
Și astfel creștem drepte praguri 
In zarea rostului menit 
al țării, sub curate steaguri — 
și cîntece pînă-n zenit...

Ion DAVIDEANU

Sportivii au demonstrat cu cel mai bogat palmares olimpic românesc

— ÎNSEMNĂRI DIN TRIBUNĂ -------------------------------

Entuziasm și chibzuință
lată, din tribuna de 

la Oradea, o noutate 
bihoreana: apa ter
mală de la Băile Fe
lix, vestită în țară fi 
peste hotare, țișnește 
acum dincolo de che
narele ei tradiționa
le balneoterapeutice. 
Noul cartier de locuin
țe „Nufărul" are, la 
baie și bucătărie, zi 
și noapte, apa tămă
duitoare... Și tot ast
fel — ne spun pan
cartele purtate la de
filare — apele ter
male intră cu răsunet 
in agricultură: la Să- 
cueni sînt deja încăl
zite cu apă termală 
două hectare de sere 
legumicole, iar la O- 

radea. alte hectare de 
sere de flori ; la Mar- 
ghita s-au deschis un 
ștrand și o baie comu
nală, la Oradea, -alt 
ștrand ; la Răbăgani, 
fiecare familie de ță
rani cooperatori își 
amenajează cite un 
,,Felix" sui-generis... 
Apa minune intră și 
in piscicultură. Puii de 
crap cresc acum în re
zervații încălzite cu 
apă termală. Dacă se 
va deversa apă terma
lă în lacuri, crapii se 
vor înmulți și iarna, 
dublînd producția — și 
așa va fi, ne încredin
țează un grup de de
monstranți.

Un plan lucid și pa

plecîndu-se cu egală dăruire și pa
siune asupra temelor și exercițiilor 
de pregătire militară. I-am cunoscut 
împărtășindu-și unii altora experien
ța de muncă, dar și experiența de 
viață, hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor tehnico-tac- 
tice de apărare. Mărturiile lor sînt 
mărturii ale conștiinței revoluțio
nare:

„Noi, cei care ne-am confruntat în 
luptă directă cu cotropitorii fasciști 
— ne-a declarat un participant la 
marea și entuziasta demonstrație din 
Piața Aviatorilor, tovarășul Toma 
Nicolae, șef de serviciu la întreprin
derea mecanică de utilaj chimic, 
unul dintre participantii la eroica 
bătălie dusă în urmă cu 32 de ani la 
Păuliș — trebuie să facem totul, prin 
faptele și gindurile noastre, pentru 
ca făclia dragostei de tară să treacă 
din generație în generație vie precum 
am moștenit-o de la Înaintașii 
noștri".

Pasul cadențat, privirea fermă, 
gîndul plin de recunoștință față de 
partid, fată de conducerea sa. Așa 
trec astăzi prin fața tribunelor săr
bătoresc împodobite 'luptătorii și 
luptătoarele cu tricolor pe braț de 
pe întreg cuprinsul țării.

„23 August", „Semănătoarea". 
„Vulcan"... Sînt nume de uzine, de 
locuri unde «e produc bunuri mate
riale, unde muncesc și trăiesc oa
meni, unde «e forjează caractere i 

sionant prevede ex
tinderea apej. termale 
în energetică. în in
dustrie. Iar apa astfel 
folosită nu va fi a- 
runcată, ci refolosită 
în scopuri terapeutice 
și de agrement.

In actualitatea în
cinsă, in gest festiv și 
totodată de lucru, oa
menii poartă la ma
nifestație însemnele 
muncii. Pentru că și 
valorificarea acestei 
prețioase bogății na
turale cere muncă; 
iar această muncă se 
efectuează cu înțelep
ciune și entuziasm.

Alexandru 
ANDRIȚOIU

Flori ale bucuriei, ale dragostei și stimei

strungari, forjori, tehnicieni, ingi
neri, fruntași in producție, oameni 
exemplari in viață. Dar ei au și alte 
calități : mitralieri, aruncători de 
grenade, transmisioniști, geniști, ra- 
diști, oameni exemplari în pregătirea 
de luptă pentru apărarea patriei. 
Sînt nume și calități care se conto
pesc. deplin într-una — calitatea de 
comunist, conștiința de fiu al patriei 
socialiste, cea care exprimă, lapidar 
și profund, egala noastră hotărire 
de a ne apăra fără preget cuceririle 
cărora le sîntem, deopotrivă, făuri
tori și beneficiari. Pentru aceasta 
Știm că avem datoria permanentă de 
a ne educa în spiritul exigențelor 
umanismului revoluționar.

Anul acesta, al XXXII-iea de la 
eliberarea patriei, se înscrie în car
tea noastră de istorie și ca an al pri
mului Congres al educației politice și 
al culturii socialiste, congres care a 
constituit un eveniment de im
portanță cardinală în viața partidu
lui și a poporului nostru pentru re
alizarea celui mai nobil țel — de 
formare a omului nou, constructor 
conștient al socialismului și comu
nismului în patria noastră. Marea 
manifestație de 23 August și-a în
scris pe frontispiciu un însuflețit 
raport al succeselor pe tărîmul edu
cației revoluționare. Găsim raportul 
acesta, scris și nescris, în cugetul și 
în faptele pe care le înfățișează 
marile coloane.

— Uzina noastră poartă un nume 
simbolic — „Timpuri noi", ne-a de
clarat muncitorul specialist Ion 
Petrescu... Timpuri noi, adică tim
purile noastre, ale muncii con
știente, pentru înaltele țeluri ale 
societății socialiste, timpurile dem
nității. în această întreprindere, 
în zilele care au urmat congresului 
educației s-a născut o inițiativă : fie
care muncitor comunist cu o califi
care superioară a luat sub îngrijirea 
sa un tinăr muncitor pe care s-a 
obligat să-l crească, să-1 ajute in 
desăvîrșirea sa ca muncitor și comu
nist. ca om al societății socialiste. 
Acești tineri pășesc acum în coloană, 
alături de tovarășii lor vîrstnici. men
torii lor.

Inițiative ale organizațiilor de 
partid, realizări în domeniul educa
ției politice ne sînt aduse la cunoș
tință și în alte coloane ale mani- 
festan ților...

La Alba Iulia, în coloana întreprin
derii „Porțelanul", o discuție cu to
varășul Petru Pepelea, secretarul or
ganizației de partid de la C.T.C. :

— Pe lîngă organizația noastră — 
ne spune el — am înființat o comi
sie de disciplină alcătuită din cinci 
tovarăși. Obiectivul urmărit : calita
tea producției. Dar, cu timpul, acti
vitatea comuniștilor din această co
misie s-a transformat în muncă de 
educație. Obiectivul lor a devenit 
calitatea oamenilor...

Constanta. Rînduri-rînduri trec 
prin fața, tribunei constructorii nave
lor de mare tonaj de la Șantierul 
naval. Mulți, cei mai mulți, 4 000 din
tre ei, sînt tineri și. așa cum trec, 
ai impresia că defilează o școală. 
Pentru că, într-adevăr, șantierul con- 
stănțean a devenit o adevărată uni
versitate a educației comuniste. Ini
țiativa organizației de partid a schim
bului doi de la secția navală — 
„Fiecare comunist, un exemplu in 
muncă, in viața socială și in fami
lie" — generalizată în tot șantierul, 
a făcut ca membrii de partid să de
vină tot atîția profesori și exemple 
de dăruire, de atitudine înaintată, de 
comportare pentru tinerii veniți de 
pe băncile școlilor in marea familie 
a navaliștilor.

în incheierea lucrărilor congresu

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Activitatea ideologică, po
litică și culturală trebuie să dea un 
puternic imbold muncii întregului 
nostru popor, pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comu
nism". Imboldul acesta se face 
azi simțit în efortul milioanelor de 
oameni ai muncii, ale căror fapte 
constituie pentru noi o înaltă mîn
drie, o certitudine pentru viitorul 
comunist al patriei. ...Iar drumul 
către acest viitor este luminat de 
politica înțeleaptă a partidului. în
dreptată către bunăstarea materială 
șl spirituală a omului.

Anul celei de-a XXXII-a aniver
sări a eliberării a fost marcat. în sfe
ra vieții sociale, de o nouă dovadă a 
preocupării constante a partidului 
pentru creșterea continuă a nivelu
lui de trai al poporului : adoptarea, 
din inițiativa și sub directa îndru
mare a secretarului general al parti
dului, a programului privind produc
ția și desfacerea bunurilor de larg 
consum. Este programul care jalo
nează, pînă în 1980, direcții impor
tante ale creșterii bunăstării noastre, 
ale satisfacerii, la un nivel superior, 
a cerințelor de consum ale populației. 
Coloanele demonstranților consem
nează, fidel, condițiile create în în

Trec tinerii zilelor senine 
ale patriei

Tineretul țării, participant cu în
treg elanul său, cu toată capacitatea 
sa creatoare, cu fantezia creatoare, 
cu entuziasmul nestăvilit care-1 ca
racterizează, la efortul constructiv al 
întregului nostru popor, a fost pre
zent, pretutindeni în țară, la marile 
demonstrații de 23 August.

La București, în Piața Aviatorilor, 
îndată după gărzile patriotice au 
pășit sute de elevi din toate colțu
rile țării, reprezentînd întregul tine
ret școlar, care îmbină învățătura cu 
pregătirea pentru apărarea patriei. 
Băieți și fete. în uniforme albastre 
— care pot fi și salopetele albastre 
ale participării la munca patriotică 
de folos obștesc, la activitatea pro
ductivă din ateliere-școală. din fa
brici și de pe ogoare — avînd, de a- 
ceastă dată, însemnele pregătirii 
pentru îndatorirea cea mai înălță
toare a fiecărui cetățean al țării : 
apărarea patriei, a înfăptuirilor 
muncii pașnice a poporului. Purtînd 
în frunte portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, drapelele patriei, 
partidului și organizației revoluțio
nare a tineretului — U.T.C. —, de
tașamentele de pușcași, transmisio
niști, parașutiști. sanitari trec într-o 
aliniere perfectă, în cadență os
tășească, demonstrînd hotărîrea 
nestrămutată a tineretului de a fi 
scut de nădejde patriei Iubite

...Sunet cristalin de goarne pionie
rești 1 Mindri trompeți, purtînd cra
vate roșii cu tricolor.. dau semnalul : 
piața se umple de voioșia și entu
ziasmul copiilor țării — pionierii. 
Două grupuri de băieți și fete, 
îmbujorați de emoție, urcă la 
tribuna oficială, oferind buchete 
de flori conducătorilor iubiți. In
tre timp, platoul din fața tribunelor 
s-a transformat într-o adevărată gră
dină înflorită a copilăriei fericite, in 
care prind aripi visuri și preocupări 

treaga țară pentru realizarea acestui 
program, consemnează convingerile 
milioanelor de oameni ai muncii că 
lucrînd mai bine vom trăi mai bine... 
La Iași au fost livrate magazinelor 
de desfacere, peste plan, aparate de 
radiorecepție în valoare de 8,5 mi
lioane lei... La întreprinderea „Net- 
tex" din Bistrița s-au produs, supli
mentar. 700 000 mp țesături... în ju
dețul Covasna, oamenii muncii au 
realizat, peste prevederile la zi, con- 
fecții-textile de peste 21 milioane 
lei... Peste 1 500 hl lapte s-au pro
dus.’ peste plan, în comuna ialomi- 
teană Reviga... Și tot asemenea ra
poarte aduc în fata tribunelor texti- 
listele Botoșanilor și ale Constanței, 
muncitorii de la fabricile de conser
ve din Tulcea. Oltenița sau Corabia, 
producătorii de încălțăminte din 
Cluj-Napoca sau cei de confecții din 
Tg. Jiu... Grafice, panouri, care ale
gorice exprimînd realizările de pînă 
acum și cele care vor veni. Simboluri 
întărite de prezența concretă. în pei
sajul noilor cctăti. a atîtor blocuri 
de locuințe, a edificiilor pentru co
merț și servicii, a ctitoriilor social- 
culturale, a unităților industriale 
care produc pentru traiul mai bun 
al omului. „Defilăm într-un peisaj 
al bunăstării 1“ este ideea nobilă, pli
nă de vigoare, care se înalță peste 
toate coloanele desfășurate în tară.

din cele mai îndrăznețe. Școlarii 
poartă cu mîndrie notele de 10 cu
cerite la asaltul cetății științei, „u- 
neltele" muncii lor harnice de zi cu zi
— compasuri, echere, creioane, cioca
ne — unelte ale muncii și învățăturii 
asigurate deplin tuturor copiilor tării 
prin grija neobosită a partidului și 
statului. Pionierii mai raportează cu 
îndreptățită satisfacție despre mili
oanele de ore de muncă patriotică
— pe ogoare. în localitățile natale — 
despre cei peste 2 milioane de pomi 
sădiți în fiecare' an, despre cele 
32 000 de creații științifice originale 
promovate la concursul „Minitehni- 
cus" — 1976. Despre ceea ce au ho- 
tărît să facă de acum înainte — mai 
mult, mai repede, mal bine — hotă- 
rîri discutate și adoptate cu chibzu
ială în cadrul recentului sfat al co
piilor din întreaga țară — Forumul 
național pionieresc.

Același emoționant tablou viu au 
oferit pionierii la toate demonstra
țiile desfășurate pe cuprinsul țării : 
la Cluj-Napoca și la Slobozia, la 
Giurgiu și la Iași, la Constanța sau 
la Ploiești... La Birlad, de pildă, 
membrii celor două expediții ciclo
turistice care în această vacanță de 
vară au realizat un memorabil tur 
al României socialiste au adus cu 
ei jurnalul de bord intitulat ..Dia
log cu istoria și oamenii patriei"... 
Patriei iubite, în semn de omagiu și 
nețărmurit devotament, i-a închinat 
pioniera Livia Vlad, din clasa a Vl-a 
a Școlii generale din Șieu (Maramu
reș). un poem care începe cu emoțio
nantele versuri : „Ziua e patria, / Și 
noaptea e patria /Și dimineața și 
seara... / Totdeauna e patria !“.

Și asemenea versuri ale copiilor, 
de omagiu patriei și partidului, au ră
sunat pretutindeni. Căci, de fapt. în
treaga coloană a pionierilor țării este 
ca un proaspăt poem înscris pe ma
rea coală a patriei socialiste.

ÎNSEMNĂRI DIN TRIBUNĂ--------------

„Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie..."

Ca de fiecare dată, 
marea demonstrație se 
deschide cu un surîs : 
piața e invadată de 
exuberanță și tandre
țe, de eșarfe roșii 
și tricolore. Pionierii 
inalță spre tribună 
note maxime, etalează 
cu mîndrie aparate 
tehnice create de ei in 
atelierele-școală. Ur
mați în nesfirșita co
loană de părinții lor, 
școlarii aceștia sănă
toși și inteligenți con
stituie ei înșiși, ei, ge
nerația anului 2000, un 
încrezător preludiu al 
virstei împlinirilor, o 
încredințare a înfăp

tuirii, pe pămîntul Ro
mâniei, a „marelui 
viitor" despre care 
scrie Poetul... Iar e- 
vocarea luceafărului 
poeziei românești de
vine și mai firească 
in această dimineață.

In vara aceasta, 
chipul municipiului 
Cluj-Napoca s-a în
nobilat cu o întru
chipare în bronz a lui 
Mihai Emihescu. E 
chiar aici, in fața Tea
trului Național și a 
tribunei oficiale. Și 
este prima oară cînd 
pe sub privirile Poe
tului statornicit aici se 
perindă această revăr

Cei mindri de succesele
la Olimpiadă

Cum era firesc șl de așteptat — 
în anul care a consemnat cel mal 
bogat palmares românesc la Jocurile 
Olimpice, demonstrația de 23 August 
a tinerilor sportivi din țara noastră 
s-a desfășurat sub semnul celor cinci 
cercuri ale victoriei.

în contextul dezvoltării econo
mi co-sociale fără precedent a tuturor 
județelor, orașelor și satelor țării, 
educația fizică și sportul — activi
tăți de interes național — se bucură 
de grijă permanentă și sprijin nepre
cupețit din partea partidului și sta
tului'. Goldanele sportivilor din Bucu
rești — adevărat fluviu viu al tine
reții, sănătății și optimismului, în 
apele căruia se oglindeau toate cu
lorile — au evocat și ilustrat. în fru
moase și' măiestre exerciții, recu
noștința pentru aceste condiții, mîn- 
dria pentru performanțele realizate, 
hotărîrea de a obține noi succese, 
și mai mari, spre gloria sportului 
românesc.

Mărturii ale acestor sentimente, 
medaliile olimpice cucerite recent la 
Montreal au strălucit pe piepturile 
destoinicilor lor purtători, prezenți 
în primele rînduri ale demonstran
ților. în municipiul „Gh. Gheorghiu- 
Dej“, în fruntea coloanei pionierești 
— care a deschis demonstrația în 
acest centru muncitoresc — au pășit, 
în acordurile imnului de stat, apoi 
ale cîntecului „M-am născut în 
România", Nadia Comăneci, Teodora 
Ungureanu și celelalte tinere gim

Puternică, impresionantă manifestare a unității poporului în jurul 
partidului și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
demonstrația oamenilor muncii a prilejuit un amplu raport al succese
lor dobîndite în toate sectoarele vieții economice și sociale. A fost, 
totodată, o fierbinte exprimare a voinței poporului de a duce mai 
departe înfăptuirile de pînă acum, transcriind în realitatea vie a pa
triei hotăririle Congresului al XI-lea al partidului.

sare de exuberanță, 
de forță și de încre
dere in viitor. Și par
că, in bronzul său, îl 
auzim murmurind : 
„Ce-ți doresc eu ție, 
dulce Românie / Țara 
mea de glorii, țara 
mea de dor... / Brațele 
nervoase, arma de tă
rie / La trecutu-ți ma
re, mare viitor."

Iar viitorul pășește 
mîndru și aici, la 
Cluj-Napoca, în marea 
coloană a acestui bi
ruitor timp socialist al 
României.

Vasile
REBREANU

naste care au strălucit cu lumina 
stelelor de primă mărime pe firma
mentul Olimpiadei. Odată cu ele, 
alți laureați olimpici au demonstrat, 
aducînd pe platoul Pieței Aviatorilor 
omagiul întregii mișcări sportive 
fată de partid, față de țară și popor.

în coloană am stat de vorbă eu 
mulți dintre ei. Fiecare ne-a vorbit 
în cuvinte pornite din inimă de emo
ția care îi mai stăpînește și acum, 
după vibranta întîlnire avută joia 
trecută, la Palatul sportului și cul
turii, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Prețuirea dată celor mai buni din
tre cei buni a constituit deopotrivă 
o dovadă a atenției și dragostei cu 
care partidul și poporul îi înconjoară 
pe sportivi, un îndemn spre o pre
gătire și mai temeinică, spre per
formanțe și mai răsunătoare. Iată de 
ce cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la înmînarea ti
tlului de „Erou al Muncii Socialiste" 
triplei campioane olimpice — Nadia 
Comăneci — cuvinte înscrise cu li
tere de foc pe pancartele purtate de 
sportivi în semn de cinstire și an
gajament — au căpătat sensurile 
simbolice ale drumului lor înainte: 
„Fie ca aceasta să constituie un im
bold atit pentru tineretul nostru 
sportiv, cit și pentru întregul nostru 
tineret de a acționa pentru a-și în
deplini cu cinste, cu abnegație, în
datoririle, pentru a servi patria, a-șl 
însuși cele mai înalte cunoștințe, în 
toate domeniile de activitate".

Reporterii și corespondenții „Scinteii"

In coloanele marii sârbâtori, puternicele detașamente ale oamenilor muncii și-au afirmat pretutindeni :n țarâ, cu însuflețire hotărîrea de a înfăptui neabătut sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea, de a-și depăși angajamentele luate in intrecerpo «nciniiptA 
în fotografii: aspecte de la manifestațiile din Galați, Zalău, Hunedoara și Timișoara wmuiihiu.
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Convorbiri prietenești intre tovarășii 
taea Mănescu si Horst Sindermann
Primul ministru al Guvernului 

lepublicii Socialiste România, tova- 
ășul Manea Mănescu, s-a întîlnit în 
nai multe rînduri cu tovarășul Horst 
lindermann, președintele Consiliului 
le Miniștri al Republicii Democrate 
lermane, în timpul cit șl-a petrecut 
oncediul de odihnă în țara noastră.
în cadrul convorbirilor care au 

ivut loc cu acest prilej, desfășurate 
ntr-o ambianță de prietenie și cor- 
Ilalitate, au fost reliefate cu deose
bită satisfacție bunele raporturi sta- 
ornicite între cele două țări și pre
cizate măsuri menite să asigure 
ranspunerea în practică a hotărîri- 
lor stabilite cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Seaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So

Sărbătoare la vetrele cu foc continuu 
înseamnă noi realizări in muncă

...Există locuri unde munca nu poate inceta o clipă, locuri in care 
ard focuri ce nu se pot stinge, pe vetre ale fontei și oțelului, in re
torte ale marii noastre industrii chimice sau, pur și simplu, acolo 
unde grija pentru cetățean și nevoile lui cer o permanentă veghe.

Mii și zeci de mii de oameni s-au aflat, așadar, la datorie, ascul- 
tind din depărtare ecoul marilor demonstrații la care mulțimea de 
manifestanți și-a făcut glasul auzit. Oamenii aceștia au sărbătorit și 
ei importantul eveniment. Au transpus sărbătoarea in fapte de pro
ducție de o factură aparte. Rezultate excepționale. Este semnul prin 
care oamenii muncii au ținut să sublinieze și in acest fel că ne aflăm 
in plină și tumultuoasă întrecere socialistă pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor din cincinalul care a început cu bine și cu bine 
continuă.

• La Hunedoara, în timp ce prin 
fața tribunelor din centrul orașului 
mii de demonstranți își exprimau 
bucuria pentru înfăptuirile de pînă 
acum, numeroși siderurgiști se aflau 
în fata vetrelor de foc. Printre a- 
ceștia, nume cunoscute cititorilor : 
furnaliștii din echipele lui Alexan
dru Hăjdățeanu, Simion Jur ca, Mi
hai Aciobăniței și loan Bîldea, oțelarii 
prim-topitorilor loan Băncescu, 
Toma Bulgaru, Marian Axente, Ion 
Mara. loan Bolea, laminatorii din 
schimbul condus de maistrul Dobre 
Niță.

Ștacheta realizărilor planificate 
pentru zilele de 23 și 24 august a 
fost depășită pe toată linia : cu 64 
tone cocs metalurgic, cu 125 tone 
minereu aglomerat, cu 338 tone fon
tă. cu 420 tone oțel și cu peste 500 
tone laminate. Evenimentul zilei de 
23 August l-a constituit strălucitul 
succes al oțelarilor : ei au elaborat 
în această zi sărbătorească cea de-a 
45 000 tonă de oțel peste sarcinile de 
plan ale acestui an. (Sabin Ionescu).

• La Reșița, cea mai veche vatră 
cu foc nestins a țării au fost numeroși 
cei care au sărbătorit ziua de 23 Au
gust în salopete de lucru. Prin mal 
buna folosire a capacității agregate
lor și instalațiilor. în 23 și 24 august 
ei au dat peste plan importante can
tități de metal: oțelarii 200 tone ; 
furnaliștii 200 tone fontă ; lamino- 
riștii 400 tone. (Nicolae Cătană).

• La Combinatul petrochimic Pi
tești, în zilele de 23 și 24 august 
s-au înregistrat următoarele cantități 
de produse peste plan : 2 000 tone ți
ței, din care s-au realizat tot supli
mentar : 1 000 tone benzină. 600 tone 
motorină și 400 tone hidrocarburi a-
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Sportivi români în întreceri internaționale
în cadrul manifestărilor sportive 

dedicate zilei de 23 August, Asocia
ția sportivă Dinamo Oradea a orga
nizat un turneu internațional de 
baschet cu participarea echipelor 
bucureștene Steaua și Dinamo, Ganz- 
Mavag Budapesta și Dinamo Oradea. 
Turneul a fost câștigat de baschetba- 
liștii de la Steaua București. Rezul
tate tehnice : Steaua București 77—54 
u Ganz-Mavag Budapesta ; 78—70 cu 
'inamo Oradea și 99—92 cu Dinamo 

. țcurești ; Dinamo București 93—82 
cu Dinamo Oradea ; 106—76 cu
Ganz-Mavag Budapesta și aceasta 
din urmă 86—84 cu Dinamo Oradea.

★
La Cottbus (R.D. Germană) a în

ceput competiția de handbal pentru 
echipe de juniori „Cupa Prietenia", 
în primul meci, echipa României a 
întrecut cu scorul de 23—18 (15—5) 
selecționata Ungariei. Alte rezultate:

IN CÎTEVA BtNDURI
ATLETISM

Proba de săritură în înălțime din 
cadrul concursului internațional atle
tic de la Varșovia a revenit campio
nului olimpic, polonezul Jacek Wszo- 
la. care l-a învins din nou pe record
manul mondial, americanul Dwight 
Stones. Sărind din a doua încercare 
2,27 m. Jacek Wszola a stabilit și un 
nou record național (v.r. 2,25 m) în 
timp ce Stones s-a clasat pe locul 
doi. cu 2,21 m. Alte rezultate : arun
carea ciocanului: Zaițev (U.R.S.S.) — 
72,96 m ; 1 500 m : Durkin (S.U.A.) — 
3’38”95/100 ; 800 m : Mike Boit (Ke
nya) — l’45”87/100 ; prăjină: Slu-

cinema 

cialist Unit din Germania. în acest 
spirit, cei doi șefi de guverne au 
discutat în mod concret posibilitățile 
de extindere și adîncire a colaboră
rii pe multiple planuri dintre țările 
noastre și. îndeosebi, în domeniul 
economic, al cooperării în producție, 
în construcția de mașini, în chimie, 
electronică, electrotehnică și optică, 
precum și în alte sectoare de interes 
comun.

La convorbiri au luat parte Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
în Comisia mixtă de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Ion St. 
Ion, secretarul Consiliului de Miniș
tri, Constantin Niță, ambasadorul 
țării noastre în Republica Democra
tă Germană, și Hans Voss. ambasa
dorul R. D. Germane la București.

(Agerpres)

romate și altele. S-au aflat la datorie 
în aceste zile formațiile de rafinori 
conduse de ing. Valeriu Croitoru, 
Dumitru Zugravu, Bogdan Sorescu, 
Victor Mangu, Constantin Sonea și 
Dobre Victor. (Gheorghe Cîrstea).

• La Combinatul siderurgic Galați, 
furnaliștii au realizat peste plan, în 
ziua de 23 august, circa 400 tone 
fontă. Să notăm și numele cîtorva 
dintre furnaliști : Ion Blaj, Teodor 
Manolache, Nicolae Chiroșcă, Ion Fi- 
lipoaie și alții.

Oțelarii de la turnarea continuă a 
oțelului au realizat peste plan, în 
aceeași zi, o cantitate de 630 tone 
sleburi. S-au evidențiat: Mihai Con
stantin, Ion Păcuraru, Gheorghe Fu- 
nieru și alții. S-au mai realizat, de a- 
semenea, peste plan, 150 tone tablă 
groasă, circa 100 tone cocs metalur
gic și alte produse. (Dan Plăeșu).

• La Combinatul de lianți și azbo
ciment din Tîrgu-Jiu nestinsul foc 
al cuptoarelor de clincher a atins 
temperaturi ridicate. în ziua de 23 
august, la ieșirea din schimb, bri
gada condusă de comunistul Gheor
ghe Dimotis de la atelierul mori- 
ciment a raportat obținerea peste 
plan a 200 tone ciment. Alte formații 
de muncă au adăugat noi sporuri de 
producție realizărilor de pînă acum. 
(Dumitru Prună).

• La Rafinăria Ploiești-sud, în zi
lele de 23 și 24 august s-a muncit 
în flux continuu. „în toate instala
țiile — ne spune directorul unității, 
ing. Petre Vîlcu, s-a lucrat cu o 
înaltă conștiinciozitate. în două zile 
s-a înregistrat un plus față de plan

U.R.S.S. — Bulgaria 24—17 (10—7) ; 
Polonia — Cehoslovacia 22—19 
(9—11) ; R.D. Germană — Cuba 
28—17 (8—7).

★
Competiția de înot pentru tineret 

„Cupa Prietenia", desfășurată la 
Praga, s-a încheiat cu succesul echi
pei de tineret a R.D. Germane, ur
mată de U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria, Bulgaria, România, 
Cuba.

★
La Philadelphia. în competiția fe

minină de tenis „Cupa Federației" 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Australia — România 3—0 (Goo- 
lagong — Ruzici 6—2, 6—0 ; Melville 
— Florența Mihai 6—3, 6—0 ; From- 
holtz, Reid — Ruzici, Mihai 4—6,
6—2, 7—6). Suedia — Japonia 3—0 ; 
Italia — Luxemburg 3—0 ; Danemar
ca — Spania 3—0. .

sarski (Polonia) — 5,45 m ; săritură 
în lungime femei : Angela Voigt 
(R.D.G.) — 6,87 m ; 800 m : Elisabe- 
ta Katolik (Polonia) — 2’03”53/100.

După cum transmite agenția 
A.D.N., cunoscuta atletă Renate Ste- 
cher (R. D. Germană), dublă meda
liată cu aur la J.O. de la Miinchen 
din 1972 în probele de sprint, a anun
țat că se va retrage din activitatea 
competițională. Stecher, în vîrstă de 
26 de ani, a obținut la J.O. de la 
Montreal medalia de argint în proba 
de 100 m plat și pe cea de bronz în 
cursa de 200 m.

— 19,45, GRADINA PARC-HOTEL
— 20. -
• Prin cenușa imperiului: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Patima: CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Evadarea: TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45.
• Program de filme documen
tare: TIMPURI NOI — 18; 20,15.
• Melodiile cartierului: GRI VIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pisicile aristocrate: EFORIE —
9,30; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,15, 
BUZEȘT1 — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate: 
DOINA — 9,30; 11,15; 16.30; 18,15.
• Ce se lntimplă cu tine?: DOINA
— 13; 14,45; 20.
• Texas, dincolo de rlu: BUCEGI
— 16; 18, la grădină — 20. ARTA
— 15,30; 17,45, la grădină — 20.
• Aventurile celor trei muzicanți: 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Neamul Șoimăreștilor: UNIREA
— 16, la grădină — 19,30.
0 Cavalerii teutoni: DRUMUL 
SĂRII — 16; 19,15.
• Instanța amină pronunțarea: 
CASA FILMULUI — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20.

Excelenței Sale Domnului ALBERTO DEMICHELI
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO
Cu prilejul celei de-a 151-a aniversări a proclamării independenței de 

stat a Republicii Orientale a Uruguayului, în numele poporului român, al 
guvernului și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări 
și calde urări de progres și prosperitate poporului Uruguayan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAME EXTERNE
în Liban situația se menține încordată
® Apeluri repetate la încetarea luptelor ® Declarația 
comandantului forțelor arabe pentru asigurarea pâcii

AGENȚIILE
DE PRESĂ

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, șeful delegației române 
care a participat la cea de-a 5-a 
Conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate, desfășurată la Colombo, 
s-a înapoiat luni în Capitală.

de 300 tone uleiuri minerale, 100 
tone gaze lichefiate, 100 tone cocs și 
bitum". (Constantin Căpraru).

• La întreprinderea de aluminiu 
Slatina a fost organizată în cinstea 
marii sărbători „Ziua muncii de o- 
noare". Inițiativa aparține muncito
rilor de la electroliză, care și-au pro
pus să realizeze o producție-record. 
Formațiile de muncă conduse de ti- 
nărul inginer Constantin Tuculescu, 
de maiștrii Vasile Gabra, lancu Pe- 
trică, Cornel Aldea și Constantin 
Constantinescu au doborît proprii
le recorduri în elaborarea șarjelor 
de metal alb. Alături de ei. munci
torii Alexandru Eremia, Marin Du
mitrescu, Victor Lupu, Ion lancu, 
Marin Ghiță, electrometalurgiștii 
Dumitru Prădatu. Gheorghe Neacșu, 
Ion Nadolu. Nicolae Crețu și Pauli- 
că Onică și-au adus din plin con
tribuția la depășirea planului, la în
deplinirea angajamentului asumat 
pentru această zi. Rezultatul acestei 
inițiative : în zilele de 23 și 24 august 
au fost produse peste plan 100 tone 
aluminiu de cea mai bună calitate. 
(Emilian Rouă).

• La întreprinderea de materiale 
izolatoare din Vaslui, unitate indus
trială cu foc continuu, în toate capa
citățile de producție — în zilele de 22, 
23 și 24 august — au fost atinse cote 
superioare la toată gama de produse.
S-au evidențiat în muncă formațiile 
de lucru conduse de ing. Dragoș Bu- 
taciuc și Curea Raveca, maistrul Va
sile Gheorghiu și șefii de echipă Ște
fan Donea. Constantin Ciulei și Ion 
Melciu. (Crăciun Lăluci).

• Echipajul navei mineralier „Li- 
vezeni", aflată în Marea Mediterană, 
în drum spre Constanta, transmite 
următoarea radiogramă : „Sărbătorim 
ziua de 23 August angrenați în efor
tul de a realiza transport cît mai 
economic. Raportăm că nu vom pre
cupeți nimic pentru îndeplinirea 
sarcinilor care ne revin în întrece
rea socialistă, contribuind astfel la 
creșterea prestigiului patriei noastre 
pe toate meridianele lumii, la în
făptuirea politicii partidului nostru 
de colaborare și pace cu toate po
poarele lumii. Semnează comandan
tul Nicolae Bozonovici".

TENIS
După o îndelungată absență de pe 

terenurile de tenis, cunoscutul jucă
tor suedez Bjorn Borg și-a făcut 
reintrarea cu prilejul turneului de la 
Brookline, unde l-a întrecut în pri
mul tur pe John Whitlinger cu 6—3, 
6—1. Alte rezultate : Alexander 
Fassbender 6—3, 6—1 ; Pohmann — 
Ryan 6—4. 7—5 ; Pasarell — Mas
ters 6—3, 7—5 ; El Shafei — Cahill 
6—4, 6—3 ; Velasco — Jauffret 3—6,
6— 1, 7—6 ; Edmondson — Estop 3—6, 
6—2, 6—2.

★
Turneul international de tenis de 

la Toronto a fost cîștigat de jucăto
rul argentinean Guillermo Vilas, 
care l-a învins în finală cu 6—4,
7— 5, 6—2 pe polonezul Wojtek Fi- 
bak. După această victorie. Vilas, cu 
345 puncte, a urcat de pe locul 9 pe 
locul 5 în clasamentul marelui pre
miu F.I.L.T., al cărui lider rămine 
mexicanul Raul Ramirez, cu 438 
puncte, secundat de americanul Con
nors cu 400 puncte.

AUTOMOBILISM
Cursa automobilistică de formula 

2 de la Misano Adriatico a revenit 
pilotului vest-german Hans Stuck, 
care a realizat pe distanța de 174,400 
km (50 ture de circuit) o medie o- 
rară de 168,600 km. Pe locul doi s-a 
clasat italianul Merzario,

★
Automobilistul austriac Niki Lau

da, campion mondial la formula I. 
refăcut complet după accidentul su
ferit pe circuitul de la Nurburgring, 
a declarat că va reintra în activita
tea competițională cu ocazia concur
sului de la Mosport (Canada), pro
gramat la 3 octombrie. Declarația lui 
Lauda coincide cu decizia firmei Fer
rari de a reveni în cursele de for
mula L

e Muntele ascuns: LIRA — 16;
18,15, la grădină — 20,30.0 Actorul și sălbaticii: GIULEȘTI
— 16; 19.0 Prietenii mei, elefanții: PACEA
— 13; 16; 19.
• Păcală: FERENTARI — 16; 19. 
0 Romanță pentru o coroană: 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.0 Mastodontul: COTROCENI — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.0 Haiducii: CR1NGAȘI — 17.0 Doi oameni in oraș: FLO- 
REASCA — 14; 16; 10; 20.0 Capriciile Măriei: AURORA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, la
grădină — 20,15.0 Călărețul cu eșarfă albă: MO
ȘILOR — 15,30; 18.0 Comisarul Piedone Ia Hong- 
Kong: TOMIS — 8.15; 10,45; 13; 
15,30; 17,45; 20,30, la grădină —
19.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate: 
FLAMURA — 8.
0 Orășenii: POPULAR — 15,30; 
17,45; 20.
0 Zorro: MUNCA — 15,30; 18;
20.30.
0 Veronica se Întoarce: COSMOS
— 15,30.
0 Valurile Dunării: COSMOS — 
18; 20,15.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Orientale a Uru
guayului, Juan Carlos Blanco, cu 
prilejul zilei naționale a acestei 
țări.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Film artistic ,,Pasărea Phoenix* *.

• Pintea: SALA PALATULUI 
(seria de bilete 730) — 17,15, (731)
— 20, PATRIA — 9,30: 12,15; 15; 
17,30; 20, CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină
— 20, GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21, GRADINA TITAN
— 20.
• Micul indian: SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRA
DINA DINAMO — 19,45, FESTI
VAL — 9; 11,15; ,13,30; 16; 18,15;
20,30, la grădină —1 19,30.
• Primul asalt: LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cel 13 de Ia Barletta: LUCEA
FĂRUL — 8,30: 11; 13.30; 16; 18,30: 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 19.45. 
a Luptătorul din New Orleans: 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRÂDINA 
LUCEAFĂRUL — 20.
• Filiera II: FAVORIT — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 8.45; 11; 
13,15; 16; 18,15; 20,30, la grădină

12,10 Telex.
12.15 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Atlas geografic. O țară 

— un continent : Australia.
16.30 Curs de limbă rusă.
17,00 Telex.
17,05 Enciclopedie pentru tineret.
17.30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.40 Gala maeștrilor.
18.20 Scena — emisiune dedicată artei 

actorului român.
18.40 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Tribuna TV — revistă social-po- 

litică.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ci

neaști, mari actori" — „Fiecăruia 
ce i se cuvine". Producție a stu
diourilor italiene. Premieră TV.

22,00 Recital Doina Badea.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL n
20,00 O viață pentru o Idee : Ștefan 

Stlncă (1865—1897), militant al miș
cării muncitorești, luptător pentru 
ridicarea spre progres și bunăsta
re a poporului român.

20,30 Enesciana. Cvartetul de coarde 
nr. 2.

20,55 Filme documentare realizate de 
Studioul „Al. sahla"

21,15 Telex.
21,20 Locuiesc intr-o Inimă. Versuri în 

lectura autorilor.
21,35 Roman-foileton : „Țăranii" — e- 

pisodul 6 — „Focul".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 august. în țară : Vreme 
în general frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Izolat în nordul țării și în 
zonele muntoase se vor semnala a- 

. verse de ploaie, mai ales după-amia- 
za. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Pe alocuri. îndeosebi în zona 
de munte, dimineața se va produce 
ceață. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, izolat mai coborîte în depre
siunile din estul Transilvaniei, iar 
maximele vor oscila între 20 și 30 de 
grade. în București : Vreme frumoa
să, cu cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt în gene
ral slab. Temperatura în creștere.

FOTBAL
Cea de-a 16-a ediție a turneului de 

fotbal „Costa del Sol" a fost cîști- 
gată de echipa Real Madrid, care a 
învins în finală cu 3—0 (1—0) for
mația Malaga. În meciul pentru locul 
trei, echipa Torpedo Moscova a în
trecut cu scorul de 5—0 (2—0) forma
ția uruguayană Penarol Montevideo.

★
Peste 60 000 de spectatori au asis

tat pe stadionul central din Cairo la 
meciul internațional amical de fot
bal dintre echipa, egipteană National 
Cairo și cunoscuta formație austria
că F. C. Austria-Wac din Viena. Au 
cîștigat fotbaliștii egipteni cu scorul 
de 3—1 (1—1). Au marcat Mustafa 
(2), Khatib, respectiv Bacher.

★
Echipa elvețiană de fotbal F. C. 

Ziirich a dispus cu scorul de 3—1 
(1—1) de formația vest-germană Ba
yern Miinchen, într-un joc amical 
disputat la Ziirich în fața a 22 000 
de spectatori.

★
Rezultate din campionatul iugoslav 

de fotbal : Hajduk — Buducnost 
4—0 ; Dinamo Zagreb — Napredak 
2—1 ; Voivodina — Radnicki 0—0 ; 
Borac — Partizan ’—0 ; Sarajevo — 
O.F K. Beograd 2—2 ; Steaua Roșie 
— Celik 2—1 ; Velez Mostar — F. C. 
Zagreb 3—3.

BOX
La Chiavari s-a disputat meciul 

de box dintre „semigreii" Aldo Tra- 
versaro (Italia) și Antonio Vasquez 
(Spania), meci considerat ca semi
finală la titlul european deținut de 
iugoslavul Mate Parlov. Italianul 
Traversaro a obținut victoria prin 
ko în repriza a 3-a.

0 Paplllon: FLACĂRA — 10; 16; 
19, GRADINA VITAN — 20.
0 Kit în Alaska: VITAN — 15,30; 
18.
e Astă seară dansăm in familie: 
RAHOVA — 16; 18; 20.
0 „Stejar" — extremă urgență : 
PROGRESUL — 15,30; 17,45; 20.

teatre
0 Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău): Zăpăcitul 
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August"): Titanic vals — 20.
0 Teatrul Giulești (la Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei): Specta
col audio-vlzual „De la străbuni 
pînă la tine" — 11; 12.
0 Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema): E ne
maipomenit — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Frumoasă ești, mîndră 
țară — 18,30.

BEIRUT 24 (Agerpres). — în Li
ban situația continuă să se mențină 
încordată, cu toate că se depun noi 
eforturi pentru aplanarea conflictu
lui și normalizarea situației. Astfel, 
în cursul nopții de luni spre marți, 
atît la Beirut, la Tripoli. în nordul 
țării, cît și în zona Munților Liban, 
schimburile de focuri au continuat. 
Un post de radio libanez, reînnoind 
apelurile pentru încetarea luptelor in 
Beirut, preciza că în acest oraș „mor 
mai multi civili nevinovați decît 
combatanți".

Pe de altă parte, generalul Mo
hamad Hassan Al Ghoneim. coman
dantul forțelor arabe pentru asigu
rarea păcii în Liban de sub manda

Experimentul cosmic „Luna-24“ 
s-a încheiat cu succes

Compartimentul de revenire a adus pe Pămînt mostre de sol 
lunar luate de la 2 metri adincime

MOSCOVA. (De la corespondentul 
nostru). — Compartimentul de re
venire al stației automate sovietice 
„Luna-24“ a aterizat la 22 august 
într-o zonă dinainte stabilită în a- 
propiere de orașul Surgut, din Si
beria de nord. Pe Pămînt au fost 
aduse mostre de sol lunar, luate de 
la o adincime de 2 metri.

Experimentul cosmic „Luna-24“ 
s-a desfășurat în mai multe etape. 
Lansată la 9 august 1976, stația au
tomată „Luna-24“ a coborît lin Ia 
18 august pe suprafața selenară, în 
regiunea sud-esticăa Mării Crizelor,

africa de SUD: Proteste împotriva 
politicii de apartheid

PRETORIA 24 (Agerpres). — Marți, 
pentru a doua zi consecutiv, circa 80 
la sută din muncitorii afrioani din 
orașele-ghetou situate în jurul 
Johannesbilrg-ului nu s-au prezentat 
la lucru, protestînd împotriva măsu
rilor represive ale regimului de la 
Pretoria și față de politica de apart
heid. La Soweto — unde luni a avut 
loc o manifestație, împrăștiată de po
liție și soldată cu moartea unui tî- 
năr — a continuat seria demonstra
țiilor. în rîndul participanților au 
circulat manifeste care cheamă la 
continuarea luptei.

Ministrul poliției și al justiției din 
guvernul de la Pretoria a declarat, 
cu cinism, în cadrul unui interviu, 
că. în cazul în care greva va fi con
tinuată, locuințele muncitorilor negri 
vor fi arse.

Pe de altă parte, șefii de bantus

Tentativă de deturnare a unui avion egiptean
CAIRO 24 (Agerpres). — Un grup 

de șapte persoane înarmate a în
cercat luni să deturneze un avion 
„Boeing 737“ al companiei „Egyipt 
Air" care transporta turiști străini 
de la Cairo spre localitățile din par
tea sudică a țării — informează a- 
genția M.E.N. Potrivit unui comuni
cat al Ministerului egiptean de In
terne, grupul a încercat să îndrepte 
aparatul spre Libia, dar a trebuit să 
aterizeze la Luxor din cauza lipsei 
de carburanți. Membrii grupului de 
„pirați ai aerului" — precizează co
municatul — cereau autorităților e- 
giptene, în schimbul ostaticilor ținuți 
la bordul avionului, eliberarea a trei 
deținuți libieni, a unui palestinean și 
a unui yemenit

în cursul serii, ca urmare a acțiu
nii trupelor de șoc din armata e-

PARIS : Noi implicații 
ale procesului inflaționist

„Francul în alertă". 
Sub acest titlu un co
tidian parizian lansa 
în urmă cu cîteva zile 
un semnal de alarmă 
publicind o diagramă 
semnificativă : față de 
luna martie a.c.-. cînd 
francul francez a fost 
retras din mecanismul 
monetar al Europei 
occidentale, cunoscut 
sub numele de „șarpe 
monetar", el a pierdut 
14 la sută în raport cu 
francul elvețian, 12 la 
sută față de marca 
vest-germană și a- 
proape 10 la sută față 
de dolarul american. 
Atacuri speculative au 
accelerat în ultimele 
săptămini această de
valorizare, „de fapt" a 
monedei franceze, în 
ciuda eforturilor în
treprinse de Banca 
Franței care, pentru a 
susține moneda națio
nală, a cheltuit, de e- 
xemplu, într-o singu
ră dimineață, aproape 
100 milioane de do
lari.

Care sînt cauzele a- 
cestui „început de de
rută" ? — cum îl de
numea ziarul „L’AU- 
RORE". Tranzacțiile 
speculative, financiare 
și monetare, la care 
se dedau marile mo
nopoluri capitaliste, 
băncile, societățile mul
tinaționale. explică în 
bună măsură actuala 
situație a francului. 
Dar, evocînd aceste 
atacuri. ziarul „LE 
FIGARO" se întreba : 

„Oare ele ar fi reușit, 
dacă moneda noastră 
națională — expresie 
a unei situații econo
mice și politice date — 
n-ar fi apărut vulne
rabilă 7".

Două elemente, adu
se la cunoștința pu
blicului în ultima 
săptămînă, confirmă 
remarca de mai sus. 
Pe de o parte, așa 
cum sublinia cotidia
nul economic „LES 
ECHOS" „activitatea 
industrială stagnează 
de patru luni încoace; 
îngrijorare pentru re
luarea activității in 
toamnă". Pe de altă 
parte : conform unui 
comunicat oficial, ba
lanța comerțului exte
rior pe luna iulie a 
înregistrat un deficit 
de 1.7 miliarde de 
franci. „în sfîrsit — 
constata „LE FIGARO" 
— se vorbește din nou 
despre evaziunea capi
talurilor : în ultimele 
săptămîni, 2 pînă la 4 
miliarde de franci ar 
fi luat drumul State
lor Unite".

Consecința directă a 
deprecierii francului o 
constituie scumpirea 
mărfurilor importate, 
în primul rînd petro
lul și materiile prime. 
Ținînd seama numai 
de evoluțiile de pînă 
acum, economiștii esti
mează că în acest an 
factura comercială a 
importurilor va fi a- 
gravată cu 10 miliar

tul Ligii Arabe, a declarat că toate 
părțile implicate în conflict se vor 
reuni vineri la Beirut pentru a exa
mina un nou plan menit să pună ca
păt războiului civil din Liban. Ge
neralul Ghoneim, care a făcut a- 
ceastă declarație după o convorbire 
cu Camille Chamoun, liderul Parti
dului Național Liberai, a precizat că 
nu este vorba de discutarea unei noi 
încetări a focului, ci de oprirea com
pletă a luptelor.

Tot marți, prim-ministrul Rashid 
Karame și reprezentanții grupării 
musulmano-palestinene s-au decla
rat de acord cu convocarea unei con
ferințe arabe la nivel înalt pentru 
soluționarea crizei libaneze.

de unde a recoltat, cu o foreză, roci 
lunare. Mostrele culese au fost puse 
într-un conteiner ermetic al aparatului 
de reîntoarcere pe Pămînt La 19 au
gust, racheta cosmică „Luna-Pă- 
mînt" și-a luat startul spre Terra. 
Duminică, compartimentul de reve
nire s-a desprins de racheta purtă
toare și a aterizat la ora 19,55 (ora 
Bucureștiului). Eșantioanele de sol 
selenar au fost predate Academiei 
de științe a U.R.S.S. pentru a fi ana
lizate. Rezultatele cercetărilor ur
mează a fi date publicității.

tane din R.S.A. — zone locuite ex
clusiv de africani, cărora urmează 
să li se acorde în curînd un simu
lacru de independență — au luat 
o poziție hotărîtă de respinge
re a politicii de discriminare rasia
lă promovată de autoritățile de Ia 
Pretoria. „Guvernul sud-african a 
demonstrat — negînd drepturile fun
damentale ale africanilor — că sin
gurul limbaj pe care este gata să îl 
înțeleagă îl reprezintă cel al violen
ței", se arată în comunicatul comun 
publicat la încheierea reuniunii lide
rilor populației majoritare africane, 
Consacrată examinării situației crea
te în urma sîngeroaselor incidente de 
la Soweto, din ultimele două luni. 
Ei au solicitat, de asemenea, elibera
rea imediată a conducătorilor afri
cani arestați „preventiv".

gipteană, pasagerii au fost eliberați, 
iar grupul neutralizat. Nici un pa
sager nu a fost rănit și nu a fost 
înregistrată nici o pagubă materială.

★
TRIPOLI 24 (Agerpres). — într-o 

declarație a Ministerului libian al 
Afacerilor Externe dată publicității 
imediat după anunțarea deturnării a- 
vionului se arată că guvernul libian 
nu are nici o legătură cu această ac
țiune, calificînd-o drept un „act i- 
responsabil".'

*
CAIRO 24 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) a 
condamnat încercarea de deturnare 
a avionului egiptean și a negat orice 
legătură cu această acțiune — infor
mează agenția M.E.N.

TRANSMIT:
Primul ministru al Re

publicii Sri Lanka, sirimavo 
Bandaranaike, președinte al celei 
de-a V-a Conferințe a țărilor neali
niate de la Colombo, va prezenta la 
viitoarea sesiune a Adunării Genera 
le a Organizației Națiunilor Unite 
care va începe în septembrie la New 
York, dbcumentele adoptate la re
centa reuniune a mișcării țărilor 
nealiniate. Astfel, Sirimavo Bandara
naike va prezenta Declarația politici 
Declarația economică și Programe 
de acțiune pentru cooperarea dintr< 
țările nealiniate si alte state în curs 
de dezvoltare — principalele docu
mente adoptate la Colombo.

fi. Sadat desemnat can
didat la președinție. Secreta- 
riatul general al Uniunii Socialiste 
Arabe (partidul de guvernămînt din 
Egipt) a anunțat că șeful statului, 
Anwar El Sadat, a fost desemnat 
candidat oficial din partea partidu
lui pentru alegerile prezidențiale care 
vor avea loc in octombrie. Mandatul 
unui președinte este valabil, potrivit 
prevederilor constituționale, pentru 
o perioadă de sase ani.

Deschiderea campanie*  
electorale în R.F.G. uniunea 
Creștin Democrată din R. F. Germa
nia, partid de opoziție, și-a deschis 
luni campania electorală în vederea 
alegerilor legislative de la 3 oc
tombrie. Cu acest prilej, la Frank
furt pe Main a fost organizat un 
miting în cadrul căruia a fost pre
zentat programul electoral al U.C.D. 
de către Helmut Kohl, președintele 
acestui partid.

într-o declarație dată pu- 
blicității la Quito, sindicatul munci
torilor de la Corporația de stat pe
trolieră ecuadoriană a relevat că o 
serie de societăți străine defăimează 
politica petrolieră promovată de gu
vernul de la Quito, încercînd să aba
tă atenția opiniei publice de la acu
zațiile oficiale ce li se aduc socie
tăților străine privind neplata dato
riilor față de statul ecuadorian.

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, și-a încheiat 
marți vizita oficială întreprinsă la 
Atena. într-o declarație, el a relevat 
că întrevederile cu premierul grec, 
Constantin Karamanlis, au fost con
sacrate examinării problemei ci
priote.

Șomajul în finglîa. Numă_ 
rul șomerilor înregistrați la jumăta
tea lunii august s-a ridicat la 
1 501 976, cu 38 250 mal multi decît 
în luna precedentă — a anunțat, 
marți, guvernul britanic. Acesta 
este cel mai înalt nivel atins de 
șomaj după cel de-al doilea război 
mondial. Din totalul șomerilor, 
203 477 reprezintă absolvenții din 
acest an ai diferitelor școli și in
stitute britanice.

într-un documentdat pub,‘- 
cității la sediul din New York al 
Națiunilor Unite, Indonezia, Mala- 
yezia, Singapore, Tailanda și Fili- 
pine au cerut O.N.U. să elaboreze un 
program destinat introducerii mij
loacelor moderne de informare în 
masă în țările în curs de dezvoltare.

Cea de-a doua serie de 
analize vizind descoperirea pe 
Marte a unor elemente organice a 
dat, ca și prima, rezultate negative. 
Faptul că nu au fost descoperite ma
terii organice nu înseamnă că ele 
nu există — au declarat experții 
N.A.S.A. La Pasadena continuă pre
gătirile în vederea amartizării son
dei „Viking-2“, programată pentru 3 
septembrie.

Prețul aurului a scăzut ra' 
pîd. luni, la bursa din Londra, ajun- 
gînd la 106 dolari uncia, cel mai re
dus nivel dLn decembrie 1973. Numai 
în cursul unei singure zile, prețul 
metalului galben a scăzut la Londra 
cu peste doi dolari.

Masive demonstrații stu- 
dențești — cele mai intense din a- 
cest an — au avut loc, succesiv, la 
universitățile din Melbourne și Syd
ney, în semn de protest față de creș
terea șomajului în țară.

de franci. Implicațiile 
pe plan economic și 
social sînt. desigur, 
din cele mai serioase. 
Iată de ce, într-o de
clarație publicată la 
19 august. Biroul Po
litic al C.C. al P.C.F. 
sublinia faptul că de
precierea francului 
„accelerează inflația și 
relansează creșterea 
prețurilor". Această 
situație, arăta. în con
tinuare. documentul 
„este contrară atît 
intereselor maselor 
populare, cît și intere
selor naționale. întru- 
cît agravează subordo
narea tării noastre in
tereselor americane și 
vest-germane și pune 
in cauză independența 
națională". Constatînd 
că atacurile împotriva 
francului reprezintă o 
acțiune împotriva 
Franței, Biroul Po
litic se ridică împo
triva activităților so
cietăților multinațio
nale și ale marilor 
trusturi capitaliste și 
subliniază că actuala 
situație a francului 
„aduce mai mult ca 
oricînd la ordinea zi
lei necesitatea unei 
schimbări reale a po
liticii, a punerii in 
practică a programului 
comun propus de 
Uniunea stingii".

Paul 
DIACONESCU

Platforma - program 
a P. C. din S. U. A.
WASHINGTON 24 — Corespon

dentul nostru transmite : Partidul 
Comunist din S.U.A. a dat publicită
ții platforma-program cu care se pre
zintă în campania electorală candi
dați! săi în alegerile pentru pre
ședinția și vicepreședinția S.U.A. — 
Gus Hali, secretarul general al par
tidului, și, respectiv. Jarvis Tyner, 
președintele organizației P. C. din 
statul New York.

Programul cheamă la reducerea 
substanțială a cheltuielilor militare 
ale tării și folosirea sumelor astfel 
rezultate pentru lupta împotriva să
răciei, refacerea orașelor, construirea 
de locuințe, edificarea de noi școli si 
spitale.

Comuniștii americani se pronunță 
pentru înlăturarea tuturor reminis-, 
cențelor politicii războiului rece si 
prevenirea izbucnirii unui război nu
clear, prin extinderea relațiilor p 
multiple planuri între Statele Unite 
și statele socialiste.

P.C. din S.U.A. se pronunță !n 
favoarea cererilor vizind scoaterea in 
afara legii a rasismului, sprijină ela 
borarea unei legislații naționale pri
vind problemele tineretului, prin care 
să se garanteze tinerei generați: 
dreptul la învățătură si la munci 
dreptul de a beneficia de ajutor d ■ 
șomaj. Platforma electorală a cornii 
niștilor americani cheamă la unire 
tuturor forțelor democratice pentr 
formarea unui puternic front anii 
monopolist al muncitorilor, micile- 
fermieri, micilor negustori, intelec
tualității progresiste, care să lupte 
Pentru pace și progres.
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MESAJE CU PRILEJUL 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

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia ceiei de-a XXXII-a aniversări a elibeiării României 

de sub dominația fascistă, în numele poporului vietnamez, al Parti
dului Celor ce Muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale și 
al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam și în numele nostru 
personal, ținem să vă adresăm dumneavoastră, și prin intermediul 
dumneavoastră poporului român frate, Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia, felicitările noastre călduroase.

în lupta revoluționară a curajosului popor român, lupta pentru 
eliberarea totală a României de sub fascism și trecerea puterii 
în mîinile poporului rămîne pentru totdeauna Ca un eveniment is
toric important care a adus profunde schimbări revoluționare în 
România.

După eliberare, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
poporul român a făcut dovada unei munci laborioase și a unui 
spirit creator în construirea noii societăți și a înregistrat realizări 
strălucite în construcția socialistă, îndeplinind înainte de termen 
planul cincinal 1971—1975, înfăptuind mari obiective stabilite pentru 
perioada 1976—1980. creînd în prezent condiții favorabile pentru 
întărirea bazei materiale și tehnice a socialismului, asigurînd îm
bunătățirea constantă a vieții materiale și culturale a poporului 
român.

Aceste succese au contribuit neîncetat la creșterea prestigiului 
internațional al României și întăresc sistemul țărilor socialiste in 
lupta comună pentru pace, independență națională, democrație și 

‘Sialism.
Poporul vietnamez dorește sincer ca poporul român frate să 

obțină noi succese, și mai mari, să realizeze cu succes Programul 
Partidului Comunist Român, adoptat de cel de-al XI-lea Congres, 
vizînd edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, înain
tarea pas cu pas a României spre comunism.

Poporul vietnamez folosește această ocazie pentru a exprima 
sincera sa mulțumire partidului, guvernului și poporului frate al 
României pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat ieri luptei 
împotriva agresiunii americane, pentru salvare națională și, astăzi, 
edificării unui Vietnam pașnic, independent, unit și socialist.

Fie ca solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre 
cele două partide și popoare ale noastre să se consolideze și să se 
dezvolte în fiecare zi tot mai mult.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale
a Republicii Socialiste Vietnam

, FAM VAN DONG
Primul ministru

al Guvernului Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Victoria poporului român, condus de partidul său comunist, îm

potriva nazismului marchează începutul unei noi ere în viata po
porului frate român, contribuind in mare măsură la eliberarea ome
nirii si la edificarea socialismului.

în numele Frontului de Eliberare din Mozambic, al guvernului 
Republicii Populare Mozambic și al meu personal, transmit un salut 
frățesc și călduros marelui Partid Comunist Român, poporului și 
guvernului României socialiste care, sub conducerea dumneavoastră, 
edifică un viitor strălucit.

Legăturile fructuoase statornicite între partidele și popoarele 
noastre în momentele grele ale războiului popular de eliberare s-au 
extins și la relațiile dintre statele noastre, permițînd o consolidare 
si dezvoltare a raporturilor în avantajul reciproc și al întăririi luptei 
comune împotriva imperialismului, pentru edificarea unei noi so
cietăți.

Vă urăm succese noi și mai mari pe care le considerăm ca 
propriile noastre succese.

Salutări frățești și revoluționare,
Cu înaltă considerație,
Lupta continuă,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare 

din Mozambic,
Președintele Republicii Populare Mozambic

ț?Ycplptifpi Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român și 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Acum cîteva luni mă aflam în vizită oficială în România socia

listă, frumoasa dumneavoastră țară.
Aceasta a constituit pentru mine prilejul redescoperirii unei țări 

șl a unui popor pe care îl cunoșteam deja și care contribuie, sub 
conducerea dumneavoastră, la consolidarea legăturilor de solidari
tate și de prietenie ce unesc națiunile iubitoare de pace și de 
libertate.

Este motivul pentru care îmi face o plăcere deosebită să vă 
adresez felicitările poporului senegalez, precum și urările noastre, 
ale tuturor, pentru succesul politicii dumneavoastră și pentru pros
peritatea țării dumneavoastră.

Mulțumindu-vă încă o dată pentru primirea călduroasă ce mi-a 
fost rezervată în România, vă rog să primiți, domnule președinte, 
asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte și prietenești.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu această ocazie fericită a aniversării Zilei eliberării României, 
poporul filipinez și doamna Marcos mi se alătură în a vă adresa 
sincere felicitări și cele mai bune urări de progres și fericire pen
tru poporul român.

Sperăm că anii viitori vor fi de bun augur pentru o colaborare 
și cooperare mai strînsă intre cele două țări ale noastre. Doresc 
Excelenței Voastre multă sănătate.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Filipinelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Indiei mi se alătură în a transmite Exce

lentei Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia salutările noastre călduroase cu ocazia Zilei dumneavoastră 
naționale.

Vă rog, totodată, să primiți cele mai bune urări ale mele pen
tru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru progresul și 
prosperitatea poporului țării dumneavoastră.

FAKHRUDDIN ALI AHMED

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut, cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, să exprim Excelenței Voastre, in numele 
meu personal, precum și în numele guvernului și poporului nostru, 
cele mai calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fe
ricire personală, de prosperitate mereu crescindă poporului român 
prieten sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.

Vă rugăm. Excelență, să primiți expresia considerației noastre 
celei mai înalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a eliberării României, în 
numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Albania și al nostru personal, 
vă adresăm dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, 
poporului frate român urările noastre cordiale pentru dezvoltarea 
și progresul continuu al Republicii Socialiste România.

Dorim ca legăturile de prietenie și de colaborare dintre cele două 
popoare și țări ale noastre să se dezvolte 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 NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care țara dumneavoastră sărbătorește cea de-a 
32-a aniversare a eliberării României, ne face o deosebită plăoere 
să vă adresăm, în numele întregului popor al Guineei, al parti
dului și statului și al nostru personal, felicitările cele mai sincere 
și militante, la care alăturăm urările noastre fierbinți de sănătate 
și viață lungă pentru Excelența Voastră și de fericire și prospe
ritate pentru poporul român prieten.

Folosim, totodată, această fericită ocazie pentru a reînnoi hotă- 
rîrea noastră de a acționa pentru intensificarea continuă a rela
țiilor de prietenie și cooperare ce se dezvoltă, în mod atît de fe
ricit, între cele două țări și popoare ale noastre, în spiritul avan
tajului reciproc, al luptei comune pe care o ducem împotriva 
tuturor forțelor exploatării omului de către om și pentru edifi
carea unei societăți bazate pe justiție socială și fericire.

Vă rog să primiți Excelență și drag prieten asigurările celei 
mai înalte considerațiuni.

Gata pentru Revoluție !
AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în aceste momente cînd dumneavoastră sărbătoriți cea de-a 
32-a aniversare a eliberării tării, vă transmit, în numele partidu
lui, guvernului și poporului Zambiei, precum și al meu personal, 
calde și sincere felicitări partidului, guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România.

Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și entuziastă. Repu
blica Socialistă România a obținut mari succese în domeniile eco
nomic, social și în alte domenii de activitate. Salutăm realizările 
țării dumneavoastră în perioada ultimilor 32 de ani și reînnoim 
dorința noastră de a acționa pentru întărirea in continuare a rela
țiilor de prietenie și cooperare care există între cele două țări și 
popoare ale noastre.

Dorim măreței dumneavoastră țări și poporului dumneavoastră 
succese continue în anii care vin.

Dr. DAVID KENNETH KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului prieten al Republicii Socialiste România, în 
numele meu, al poporului și Guvernului Republicii Democratice a 
Sudanului, felicitările noastre calde și sincere cu ocazia aniversării 
Zilei eliberării României.

Doresc Excelenței Voastre multă sănătate și viață fericită, iar 
poporului român progres și prosperitate continuă.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele 

Republicii Democratice a Sudanului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă 

plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre felicitările vii ale 
Consiliului Federal, precum și urările noastre cele mai bune pentru 
fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea țării dumnea
voastră.

RUDOLF GNAEGI
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, este o mare 

plăcere și onoare pentru mine să transmit Excelenței Voastre și, 
prin dumneavoastră, poporului român. în numele guvernului și 
poporului din Republica Democratică Somalia și al meu personal, 
felicitări sincere și cordiale.

Relațiile dintre țările noastre au fost și sînt calde și prietenești. 
Sînt sigur că în anii ce vin aceste relații fericite vor continua să 
se dezvolte în interesul și spre binele celor două popoare ale 
noastre.

Doresc să exprim urările noastre cele mai bune pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru progresul, prosperitatea și feri
cirea poporului român.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a eliberării României, am 
plăcerea să adresez Excelenței Voastre, poporului și guvernului ro
mân. în numele poporului și guvernului irakian și al meu personal, 
felicitările noastre călduroase și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de progres și prosperitate- pentru poporul român prieten.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să felicit pe Excelenta Voastră cu ocazia Zilei 

naționale a României.
DANIEL ODUBER

Președintele 
Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia 

sărbătorii naționale române.
OLAV

Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

de a exprima Excelenței Voastre felicitările mele cordiale și de a 
vă adresa sincere urări de sănătate și fericire personală, de prospe
ritate mereu crescindă poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării tării dumneavoastră, îmi este deosebit 

de plăcut să transmit Excelenței Voastre felicitările mele cordiale 
și cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră și pentru 
prosperitatea poporului dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zi'lei naționale a Republicii Socialiste România îmi 

este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele 
meu personal, al guvernului și poporului tunisian, felicitările cele 
mai călduroase.

în această fericită împrejurare adresez sincere urări pentru fe
ricirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului 
român, pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării României, am plăcerea să vă 
transmit dumneavoastră și nobilului popor român cordiale felici
tări din partea poporului și guvernului revoluționar al forțelor 
armate ale Perului, adresînd totodată urări pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea acestei țări 
prietene.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării României, vă adresez. în numele po

porului cipriot, al guvernului și al meu personal, cel-e mai cordiale 
felicitări, precum și cele mai calde urări de fericire personală pen
tru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul 
român.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al aniversării Zilei naționale a României, îmi 

face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre și națiunii 
dumneavoastră prietene, în numele meu și al tuturor iordanienilor, 
sincerele noastre felicitări.

Doresc să-mi exprim speranța sinceră că legăturile de prietenie 
și cooperare existente între cele două țări ale noastre vor continua 
să se intensifice în avantajul reciproc al celor două popoare ale 
noastre, prietene.

Transmițîndu-vă, domnule președinte, urările cele mai bune de 
sănătate și succes în viitor, vă rog să primiți salutările și asigura
rea înaltei mele considerațiuni.

HUSSEIN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Comitetului Executiv Național al Partidului Socialist 

Revoluționar Ecuadorian, vă adresez dumneavoastră un salut 
frățesc de solidaritate, transmițind Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român felicitările noastre cu ocazia celei 
de-a XXXII-a aniversări a istoricei zile de 23 August 1944 — a 
insurecției antiimperialiste și antifasciste, care a răsturnat dictatura 
și a deschis calea eliberării patriei și transformării revoluționare 
a societății românești.

Drumul parcurs de atunci este un prilej de adevărată sărbătoare 
pentru că România avansează cu hotărire pe calea construcției so
cialiste, spre societatea comunistă.

în prezent, aniversări ca aceasta reafirmă și întăresc conștiința 
oamenilor muncii din lumea întreagă, angajați în lupta fermă 
împotriva dominației imperialiste, pentru infrîngerea asupririi ca
pitalismului și în construirea societății socialiste.

Pentru toate acestea, tovarășe secretar general, ne bucurăm îm
preună cu dumneavoastră de sărbătorirea emoționantă a acestei noi 
aniversări a eliberării patriei.

Cu salutări frățești.
în numele Comitetului Executiv Național.

FERNANDO MALDONADO
Secretar general 

al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea eliberării României îmi oferă prilejul de a transmite 
Excelenței Voastre, în numele poporului columbian și al meu per
sonal. felicitări cordiale și urări de prosperitate crescindă nobilului 
popor român și pentru fericirea dumneavoastră personală.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării țării dumneavoastră, punct 

de cotitură in lunga și mîndra istorie a poporului român, îmi este 
plăcut să vă transmit. în numele guvernului și poporului Repu
blicii Sierra Leone, calde și sincere felicitări guvernului Excelen
tei Voastre și poporului Republicii Socialiste România.

Vă doresc sănătate și fericire personală și exprim speranța 
că actualele relații excelente dintre țările noastre se vor dezvolta 
în continuare.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a tării dumneavoastră 
prietene. îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai 
călduroase felicitări, împreună cu cele mai sincere urări' de sănă
tate și fericire pentru Excelența Voastră, de continuu progres și 
înflorire pentru poporul român prieten.

Locoîenent-colonel
IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMIDI
Președintele Consiliului Comandamentului 

al Republicii Arabe Yemen, 
Comandantul suprem al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

sînt fericit să adresez Excelentei Voastre felicitările mele cele mai 
sincere, cărora le alătur cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporu
lui român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

transmit Excelenței Voastre, în numele poporului austriac și al 
meu personal, cele mai cordiale felicitări împreună cu urările 
mele de sănătate, fericire personală și un viitor fericit poporului 
român.

RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Președintele federal al Republicii Austria

PREȘEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. îmi 

face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre salutările 
mele sincere și bune urări pentru prosperitatea țării dumnea
voastră și a poporului român.

ELIZABETH

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut să prezint Excelenței Voastre în momentul ani

versării sărbătorii naționale a României felicitările mele vii și 
urările cele mai bune.

Exprim, totodată, cu această ocazie urări pentru Întărirea rela
țiilor prietenești dintre țările și popoarele noastre.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

transmit Excelenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai 
bune urări pentru prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAV R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei eliberării României, în numele gu
vernului și poporului nepalez, adresez Excelenței Voastre felici
tările noastre cordiale și cele mai bune urări de fericire personală 
pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru poporul 
român.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, îmi 

este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitările 
mele oele mai calde și cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală, precum și pentru continua bunăstare și pros
peritate a poporului român. Doresc să adaug convingerea mea că 
legăturile de prietenie și de cooperare existente între țările noastre 
se vor întări mereu.

BHUMIBOL
Regele Tailandel

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei de 23 August, aniversarea eliberării României, 
vă, transmit urările mele cele mai bune de fericire personală, feli
citări și cele mai bune urări pentru poporul român.

Primiți, domnule președinte, expresia înaltei mele considerații. 
Cu prietenie,

MARIO SOARES
Prim-ministru

al guvernului portughez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, do
resc să vă adresez, în numele meu personal și al poporului statu
lui Bahrein, felicitări cordiale. Folosesc acest prilej pentru a ex
prima Excelenței Voastre urări de sănătate și fericire, de prosperi
tate și progres continuu poporului României.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH
Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, îmi face plăcere să vă 
transmit dumneavoastră și poporului român felicitările mele căl
duroase, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru progresul continuu al poporului 
român prieten.

MOHAMMAD DAOUD
Șeful statului 

Republica Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face plăcere să adresez felicitări Excelenței Voastre cu feri

citul prilej al aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră șl 
să urez Excelenței Voastre multă sănătate și fericire, iar poporului 
Republicii Socialiste România succese continui și prosperitate.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, poporul bu- 

rundez, regrupat în sinul Partidului UPRONA, guvernul său și eu 
personal avem bucuria să adresăm Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului român viile și călduroasele noastre felicitări.

Republica Burundi constată cu satisfacție și se bucură de buna 
evoluție a relațiilor de prietenie și cooperare care unesc cele două 
țări ale noastre.

Folosim această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
urările noastre cele mai bune de fericire și sănătate, de pace și 
prosperitate pentru poporul român.

Cu foarte înaltă considerație,
General-locotenent MICHEL MICOMBERO

Secretar general al Partidului UPRONA, 
Președintele Republicii Burundi și șef al guvernului
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GÎNDURI ALE PRIETENIEI
centru România socialistă, pentru Partidul Comunist Român

IMPRESII ALE OASPEȚILOR DE PESTE HOTARE PREZENȚI LA DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Apreciem marile realizări 
obținute sub conducerea

P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

RODNEY ARISMENDI, prlm-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Uruguay:

Festivitățile prilejuite de a XXXII-a 
aniversare a eliberării României de sub 
dominația fascistă au constituit pentru 
mine un eveniment de care îmi voi aminti 
multă vreme. în primul rînd, fiindcă săr
bătorirea actului politic de la 23 August 
1944 a prilejuit o trecere în revistă a ma
rilor realizări obținute de poporul Româ
niei, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în fruntea căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Știu că România a por
nit, acum trei decenii, de la un nivel eco
nomic foarte scăzut, fiind una din țările 
Europei unde s-au păstrat vestigii precapi- 
taliste, cum erau marile moșii. Faptul că 
s-a realizat un salt atît de mare într-o 
perioadă istorică scurtă arată — și acest 
lucru doresc să-1 subliniez — superiorita
tea istorică, economică, socială și politică 
a socialismului față de capitalism. Consi
der că realizările României socialiste sînt 
si pentru țările latino-americane un 
exemplu de felul cum se poate învinge 
subdezvoltarea și cum se pot atinge nive
luri înalte de dezvoltare economică conco
mitent cu ridicarea bunăstării sociale.

Partidul nostru este animat de dorința 
vie de a strînge, în continuare, legăturile 
cu P.C.R., cu poporul României socialiste, 
In folosul obiectivelor comune ale luptei 
pentru pace, pentru independența popoare
lor și socialism. Ne unesc ideile nemuri
toare ale marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar și sîntem siguri că 
prietenia și colaborarea noastră vor contri
bui la o mai mare unitate a mișcării co
muniste și muncitorești, a mișcărilor de 
eliberare si democratice, vor constitui un 
ajutor puternic pentru poporul Uruguayan-

Aș dori să relev că festivitățile de la 
București au inclus manifestări nu numai 
de mare valoare politică, ci și emoționante, 
cum a fost, de exemplu, impecabila defi
lare a gărzilor patriotice, expresie a hotă- 
rîrii oamenilor muncii de a apăra cuceri
rile revoluției socialiste. Alături de ele, 
marea coloană a sportivilor, atît de fru
moasă prin coloritul ei, ca și prin spiritul 
ei socialist, ne-a reamintit de marile iz- 
bînzi ale României și în acest domeniu, 
în primul rînd de locul atît de distins ob
ținut la ultima Olimpiadă, pentru cinstea 
României și a socialismului. Sînt doar 
exemple dintr-un ansamblu grandios, dar 
care dau un ton special sărbătorii de azi 
si ne-au emoționat prin conținutul lor 
profund. După cum ne-au emoționat lozin
cile internaționaliste de salut către po
poarele țărilor socialiste, pentru unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești, a for
țelor democratice și antiimperialiste de 
pretutindeni.

Vigurosul angajament 
al națiunii

ALDO TORTORELLA, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist Italian, de
putat :

Am asistat cu un profund sentiment al 
participării la demonstrația în cinstea zilei 
de 23 August, dată care evocă insu
recția poporului român împotriva fascis
mului. în conștiința poporului italian se 
menține vie tradiția simțămintelor de prie
tenie cu poporul român, al cărui nume în
suși evocă străvechi legături păstrate, în 
limbă și în obiceiuri, de-a lungul unei pe
rioade istorice atît de îndelungate. Această 
prietenie s-a întărit în lupta comună îm
potriva fascismului și nazismului, care au 
oprimat și România și Italia. Partidului 
nostru îi este scumpă această tradiție na
țională și antifascistă de prietenie cu po
porul român. Este o tradiție care se mani
festă puternic în relațiile dintre P.C.R. și 
P.C.I., relații, viguroase și fecunde, înteme
iate pe spiritul frăției și solidarității inter
naționale, care sînt cu atît mai puternice 
cu cit se întemeiază pe principiile autono
miei și independenței fiecărei națiuni, ale 
autonomiei și independenței fiecărui partid 
comunist. Dorim ca aceste relații intre cele 
două popoare ale noastre, între cele două 
state — dincolo de deosebirile economice, 
politice și sociale, de regim — între cele 
două partide comuniste ale noastre să se 
dezvolte și mai mult. Pentru noi. demonstra
ția cu prilejul zilei de 23 August, expresie 
atît de viguroasă a angajamentului national 
antifascist și socialist pentru obținerea de 
noi progrese în toate domeniile de activi
tate, constituie un imbold de a face astfel 
ca dorința de întărire și mai puternică a 
prieteniei să devină realitate.

In spiritul prieteniei 
și solidarității internaționaliste 

NIKOLAI I. MOHOV, ad|unct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., vicepre
ședinte al Asociației de prietenie sovieto- 
românâ :

Fetele luminoase, senine ale oamenilor 
din coloane, entuziasmul lor ilustrează în 
modul cel mai elocvent mîndria pentru 
izbînzile obținute în construirea socialis
mului. hotărîrea de a înfăptui obiectivele 
stabilite de Partidul Comunist Român, care 
deschid ample perspective în fața tării. Ne 
bucură succesele poporului român, ca și ale 
celorlalte popoare care construiesc socia
lismul. Prietenia sovieto-română are vechi 
și puternice tradiții. Depunînd. în ajunul 
sărbătorii, coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism șl la Monumen
tul eroilor sovietici, ne-ătn amintit de 
luptele duse în comun pfentru ca țările 
noastre să fie libere și să poată construi 
cu succes societatea socialistă și comunistă. 
Această prietenie, cimentată prin sîngele 
ostașilor sovietici si români, al patriotilor 
din tara dv. se întărește necontenit, pe baza 
principiilor marxism-leninismului si inter
naționalismului. în lupta comună pentru 
pace și progres social. Sîntem ferm con
vinși că. în concordantă cu hotărîrile celui 
de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S. și ce
lui de-al XI-lea Congres al P.C.R.. după re
centele întîlniri dintre tovarășii Leonid 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu. relațiile de 
prietenie și colaborare dintre partidele, ță
rile si popoarele noastre se vor dezvolta și 
mai mult pe toate planurile.

Ca vicepreședinte al Asociației de prie
tenie sovieto-română. doresc să relev apor
tul important al A.P.S.R.. precum și al 
A.R.L.U.S.. la mai buna cunoaștere și la 
adîncirea prieteniei dintre popoarele noas
tre. As aminti în acest sens activitatea am
plă care se desfășoară acum în U.R.S.S. cu 
prilejul sărbătorii naționale a poporului ro
mân. manifestările ce au loc fiind menite 
să contribuie la popularizarea în rîndul 
oamenilor sovietici a marilor succese ale 
ponorului român în dezvoltarea economiei, 
științei si culturii. Dorim să intensificăm 
această activitate, cu convingerea că astfel 
legăturile dintre popoarele noastre se vor 
strînge și mai mult. în interesul cauzei so
cialismului. al luptei pentru destindere, 
pace și progres, pentru libertatea și feri
cirea tuturor popoarelor.

Impresionanta unitate 
în jurul partidului, 

al secretarului său general
VASIL GHEORGHIEV JIVKOV, 

secretar al organizației P.C.B. din comuna 
Pravăț — R. P. Bulgaria:

Este impresionantă unitatea întregului 
popor român în jurul partidului său comu
nist. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Starea de spirit entuziastă în 
care se desfășoară demonstrația, voia bună 
ce se citește pe fetele participantilor sînt. 
socot eu. un indiciu al atașamentului fată 
de P.C.R.. al nivelului ridicat de conștiință 
socialistă, al hotărîrii ferme de a lupta 
pentru noi succese in construirea socialis
mului. pentru o viată tot mai bună și mai 
îmbelșugată. Ca prieteni și tovarăși ai po
porului român, ne bucură mult aceste suc
cese. Prietenia popoarelor noastre, care are 
vechi tradiții, se adîncește tot mai mult. 
La aceasta contribuie în mod hotărîtor în- 
tîlnirile si discuțiile, devenite traditionale. 
dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu. Cea mai recentă dintre ele a 
marcat un nou și important pas înainte în 
dezvoltarea colaborării frățești dintre cele 
două partide și popoare. Aș aminti un sin
gur exemplu : colaborarea tot mai strînsă 
dintre comuna noastră. Pravăt. și Scorni- 
cești. între care s-au stabilit legături trai
nice. de lucru, de permanent schimb de 
experiență. Am avut cinstea să vorbesc azi 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. care m-a 
întrebat: „Ei. 'cine va cîștiga întrecerea 
dintre cele două comune ?“ Cred că nu am 
greșit răspunzind : „In orice caz. cauza 
prieteniei si frăției dintre popoarele noas
tre".

0 demonstrație a optimismului
IAN DEBROUWERE, membru al 

Biroului Politic al P. C. din Belgia:
Mii de demonstranți au defilat prin fața 

tribunelor cu surîsul optimismului pe buze, 
al încrederii în viitor, mîndri de calitatea 
de cetățeni ai patriei lor socialiste. Iată 
nota dominantă — și în acest an — a ma
nifestării politice de la 23 August, la care 
am avut plăcerea să asist de numeroase 
ori. O asemenea stare de spirit a maselor 
izvorăște, desigur, din chiar modul lor de 

a munci și a trăi. La fiecare vizită In tara 
dv. descopăr peisaje industriale și urba
nistice noi. S-ar putea vorbi despre o ade
vărată febrilitate a muncii constructive in 
toate orașele și satele pe care le-am cu
noscut și pe care, de aceea, de fiecare dată 
cînd revin în România trebuie să reîncep 
a le cunoaște. România este o țară în per
petuă înnoire, înaintînd cu fermitate și în 
ritmuri impetuoase pe drumul edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate. 
De asemenea, m-a frapat, întotdeauna, în 
țara dv., profilul moral și politic al omu
lui de pe stradă. Românii sînt participant! 
conștienți și activi la viața economică, po
litică și socială a patriei și, totodată, de
osebit de interesați de problemele interna
ționale. Ei reprezintă oameni de un tip nou, 
făuritori ai unei’ noi societăți, educați de 
Partidul Comunist Român în spiritul eticii 
comuniste, al patriotismului și internațio
nalismului.

Dovadă a rădăcinilor adinei 
ale partidului

ALBREHT ROMAN, membru ol 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din iu
goslavia :

Prima impresie a celui ce asistă la aceas
tă impunătoare demonstrație este aceea că 
Partidul Comunist Român are adinei rădă
cini în popor. Poporul este pe deplin con
știent de ceea ce a reprezentat partidul său 
comunist atît în înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944, cit și în marea operă 
de transformare a tării, de edificare a so
cialismului, potrivit aspirațiilor maselor 
populare de aici, condițiilor specifice ale 
tării dv. Privind desfășurarea demonstra
ției, care este impresionantă din toate punc
tele de vedere, mi se pare important de 
relevat, între altele, faptul că ea denotă 
hotărîrea poporului de a asigura dezvol
tarea societății dumneavoastră socialiste. 
Folosesc prilejul pentru a arăta că în 
cursul vizitei pe care am făcut-o în 
România, ca invitat al C.C. al P.C.R., m-am 
simțit tot timpul ca acasă. Sînt bucuros să 
relev că relațiile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se dezvoltă neîntrerupt, 
fiind așezate, potrivit orientărilor de prin
cipiu ale partidelor noastre, pe temelia ega
lității și a celui mai profund respect re
ciproc, a schimbului de experiență în con
strucția socialistă, adică a acelor principii 
care și-au găsit afirmarea la recenta Con
ferință de la Berlin a partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa.

Conlucrarea dintre țările noastre se dez
voltă și în lupta pentru consolidarea păcii 
în lume. Apreciez ca un lucru foarte bun 
invitarea României de a participa la acti
vitățile mișcării nealiniate, căreia îi revine 
un rol tot mai important în afirmarea noi
lor principii de relații între state. încă o 
dată doresc să-mi exprim satisfacția pen
tru evoluția fericită a legăturilor dintre 
România și Iugoslavia, evoluție în care un 
rol hotărîtor revine întîlnirilor tradiționale 
dintre tovarășul Iosip Broz Tito si tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Totul se face în interesul

MANOLIS GLEZOS, membru ai 
Comitetului Politic șl al Comitetului Exe
cutiv al conducerii Uniunii Democratice de 
Stingă (E.D.A.) din Grecia:

Mă aflu pentru a doua oară în frumoasa 
dumneavoastră țară și sînt în măsură să 
vă afirm, fără umbră de exagerare, că am 
constatat foarte însemnate progrese gene
rale. Este clar că România pășește cu fer
mitate pe drumul ales, al socialismului. în 
condițiile noi ale societății socialiste, tot 
ceea ce se face este în folosul gmului. în 
întîlnirile mele cu oameni simpli, ca și cu 
factori de conducere din România, am con
statat un interes deosebit față de Grecia, 
dorința de a lărgi relațiile dintre cele două 
țări balcanice. Cred că aceste relații se 
află pe un drum bun. în special după vi
zitele reciproce ale conducătorilor celor 
două state — președintele Nicolae 
Ceaușescu la Atena și premierul Karaman
lis Ia București. Partidul meu. E.D.A.. 
sprijină dezvoltarea acestor relații. Zilele 
trecute am avut cinstea să fiu primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu. cu care 
m-am mai întHnit o dată în 1965. Discu
țiile, deosebit de cordiale, au permis un 
schimb reciproc de aprecieri pozitive pri
vind aspirațiile de pace și înțelegere ale 
popoarelor grec și român, ale popoarelor 
balcanice în general. Sînt convins că exis
tă largi posibilități pentru dezvoltarea de 
relații prietenești între popoarele balcani
ce. astfel incit această regiune să devină 
un factor al păcii și colaborării în Europa, 
ca și în lumea întreagă. In ciuda actuale
lor dificultăți prin care trec relațiile greco- 
turce, am credința că pînă la urmă va 
triumfa spiritul înțelegerii. La aceasta vor 
contribui, desigur, și celelalte țări balca
nice și doresc să mă refer aici. în acest 
context, la rolul constructiv al României 
în Balcani. Mă întorc în Grecia cu senti
mente prietenești și mai puternice față de 
România.

Vii expresii ale entuziasmului
revoluționar

SU YU, secretar al Comitetului pro
vincial Llaonin al P. C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului revoluționar al pro
vinciei, conducâtorul delegației de activiști 
de partid și de stat din R. P. Chinezâ:

Sîntem deosebit de fericiți de posibilita
tea ce o avem de a fi prezenți la marea săr
bătoare națională a poporului român, de a 
lua parte Ia această grandioasă demonstra
ție. Sîntem profund mișcati de tot ce 
vedem. Atit această manifestație, cît și o- 
biectivele pe care le-am vizitat în cele 
cîteva zile de cînd sîntem in tara dv. ne 
oferă o imagine elocventă a marilor reali
zări obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, în pe
rioada care a trecut de la eliberarea tării. 
Am putut astfel să constatăm că poporul 
român este înzestrat cu un profund spirit 
revoluționar, că muncește cu entuziasm 
pentru construirea socialismului. In plus, 
participînd Ia demonstrația de astăzi ne 
dăm mai bine seama că întregul popor este 
strîns unit în jurul P.C.R., în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Căldura sentimentelor pe care 
și le nutresc reciproc popoarele noastre 
am simtit-o de la sosirea în tara dv„ pre
tutindeni fiind înconjurați cu o profundă 
prietenie. Ne-am putut convinge că pre
ședintele Mao Tzedun și președintele 
Nicolae Ceaușescu au făurit podul unei 
prietenii trainice, care își găsește expresie 
în participarea reciprocă atît la bucurii, cît 
și în momentele de grele încercări. Așa, 
bunăoară, ne-a impresionat mult telegrama 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a ex
primat compasiunea poporului român în 
legătură cu calamitățile produse de recen
tele cutremure de pămînt din China.

Avem ferma convingere că prietenia 
dintre popoarele noastre se va întări con
tinuu. Dorim poporului român noi și mari 
succese.

Sînt evidente marile succese
ale industrializării

VALENTIN CAMPA, membru al Co
misiei Executive a C.C. al Partidului Co
munist Mexican :

Am vizitat pentru prima oară România 
acum trei ani. Chiar referindu-mă numai 
la acest interval, este ușor să se observe 
puternicul progres al economiei românești 
și în mod special al industriei. Pornind de 
la un nivel economic foarte scăzut, Româ
nia a avansat și continuă să avanseze foar
te rapid. Este un fapt mult prea evident 
ca să poată scăpa astăzi cuiva. In ce mă 
privește, pot să constat în același timp 
efortul de a conjuga industrializarea acce
lerată cu dezvoltarea democrației, ceea ce, 
de altfel, stă la baza participării conștiente 
a românilor la efortul colectiv de dezvol
tare multilaterală. In ce privește politica 
externă, noi am urmărit îndeaproape pre
țioasa activitate a Partidului Comunist 
Român în direcția unității mișcării comu
niste internaționale, cu accent puternic pe 
independenta și autonomia partidelor co
muniste. ceea ce pentru partidul nostru are 
o mare semnificație. Aș dori să subliniez, 
pe de altă parte, faptul că noi dăm o înal
tă apreciere eforturilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru o restructurare a relații
lor internaționale — economice și politice 
— în sensul așezării lor pe baza principiilor 
egalității și echității între națiuni. Acest 
lucru capătă pentru noi o foarte mare im
portanță. Mexicul este profund interesat 
intr-o asemenea restructurare. Este destul 
să amintesc că anul trecut deficitul nostru 
comercial a însumat 3.7 miliarde dolari din 
pricina prețurilor scăzute impuse produ
selor mexicane de export de către mono
polurile transnaționale.

Glasul României, 
glas al cauzei libertății 
Lt. col. JOUSSOUF TRAORE, 

membru al Comitetului Militar de - Eli
berare Naționalâ din Mali:

Ca buni prieteni ai poporului român, 
ne-a făcut o deosebită plăcere să asistăm 
Ia această măreață sărbătoare națională. 
Ne-au impresionat entuziasmul general al 
populației, sentimentele de dragoste fată 
de partidul comunist și dinamicul său 
conducător, președintele Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea ce se degajă de a edifica o viață 
nouă, o societate nouă, cu mijloace pro
prii. Doresc să subliniez spiritul de solida
ritate cu toate popoarele iubitoare de pace 
și justiție, spirit care este caracteristic po
porului român și se materializează într-o 
largă cooperare pe plan internațional. Sînt 
bucuros să constat că in ultimii cinci ani 
contactele dintre Mali și România au de
venit mai strînse și sperăm să trecem la 
realizarea unor proiecte comune concrete, 
la care va putea contribui apropiata vizită 

a unei delegații guvernamentale române 
în Mali.

Ca tară africană, ne pronunțăm cu hotă- 
rîre împotriva rasismului și politicii de 
apartheid din Africa australă și sîntem 
convinși că marșul istoric al popoarelor 
africane va mătura pînă la urmă aceste 
flagele ale erei contemporane. Avansăm 
pas cu pas. în fiecare zi umanitatea cîștigă 
noi trepte ale conștiinței, dar pentru a ob
ține triumful final este necesară solidari
tatea tuturor celorlalte popoare. Pretutin
deni în lume, popoarele exploatate în tre
cut luptă pentru dezvoltare economică, 
pentru reducerea decalajelor, pentru ca bo
gății să nu devină și mai bogați în dauna 
săracilor, pentru a stabili o ordine econo
mică nouă, bazată pe libertate, echitate și 
justiție. Ne bucurăm, știind cît de puter
nic se ridică glasul României în sprijinul 
realizării acestor țeluri.

Transmitem vii felicitări
LYDIE SCHMIT, președinta Partidului 

Muncitoresc Socialist din Luxemburg:
Delegația luxemburgheză exprimă vii 

felicitări pentru demonstrația cu prile
jul zilei de 23 August. Nimic marțial, 
crispat, nici un fel de manifestare de na
ționalism îngust, ci o disciplină agreabilă, 
mult farmec, entuziasm spontan, un joc 
fermecător de culori și sunete. Eu însămi, 
cît și ceilalți membri ai delegației, am fost, 
de asemenea, puternic impresionați de 
ceea ce am trăit în sala Palatului Republi
cii Socialiste România : sobrietatea cuvîn- 
tării oficiale, calitatea artistică remarcabilă 
a spectacolului care a urmat, atmosfera 
spontană și cordială care a marcat solem
nitatea. Delegația noastră se simte foarte 
bine în România, discuțiile pe care le-a 
purtat au decurs într-o atmosferă cordială. 
Convorbirea pe care am avut-o cu pre
ședintele României, Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul recepției oficiale, mi-a dat o sa
tisfacție deosebită. Meditînd asupra impre
siilor, mele din ultimele două zile, pot 
spune : politica actuală de pace și destin
dere a poporului român și a președintelui 
statului merită întreaga noastră afecțiune. 
Pentru trecutul glorios al poporului român, 
pentru realitatea de azi, pentru progresele 
deosebite obținute. delegația luxembur
gheză îl felicită cordial și îi urează, in 
numele solidarității internaționale, progre
siste, pace, fericire și prosperitate I

Constatăm progrese 
extraordinare

N. K. KRISHNAN, membru al Birou
lui Politic, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din India:

Revăd România după aproape zece ani 
și constat schimbări și progrese foarte 
mari. Am văzut peste tot o extraordinară 
accelerare a ritmului în construcția socia
lismului, în rîndurile poporului sînt per
manent prezente vitalitatea și dinamismul. 
M-au impresionat noile construcții, care au 
schimbat radical peisajul urban, și. de ase
menea, sînt profund impresionat de entu
ziasmul cu care participă tineretul la edi
ficarea noii societăți. Este o mare satis
facție pentru noi că relațiile dintre India 
și România se dezvoltă pe multiple pla
nuri. In cadrul colaborării reciproce, consi
derăm valoros aportul României socialiste 
la construirea industriei petroliere indiene. 
Sînt sigur că aceste raporturi se vor lărgi 
și mai mult. In general, apreciem in mod 
deosebit sprijinul pe care-1 acordă Româ
nia socialistă țărilor în curs de dezvoltare 
din Asia, Africa și America Latină. A- 
ceastă politică este cu atît mai apreciată 
astăzi. într-o perioadă cînd pe plan mon
dial se afirmă unitatea și forța țărilor în 
curs de dezvoltare, ale mișcării nealiniaților 
în lupta pentru restructurarea relațiilor e- 
conomice internaționale, spre a le da o 
formă si un conținut mai echitabile, mai 
juste. Țările socialiste sînt aliați de nădejde 
ai țărilor în curs de dezvoltare în această 
luptă împotriva exploatării imperialiste și 
neocolonialiste. România socialistă aduce o 
foarte valoroasă și apreciată contribuție la 
această luptă.

Ca o Dunăre măreață 
de făuritori ai socialismului

JEAN MEROT, redactor-șef adjunct 
al ziarului „l'Humanite" :

Manifestația oamenilor muncii din Bucu
rești mi-a lăsat o impresie deosebit de pu
ternică prin grandoare și dinamism, prin 
caracterul pregnant al internaționalismului 
degajat de întreaga ei desfășurare. încă o 
dată, pancartele purtate sau lozincile scan
date de mulțime au subliniat sentimentele 
de prietenie și solidaritate ale poporului 
român față de popoarele țărilor socialiste, 
ale tinerelor state care au pășit pe calea 
dezvoltării libere, independente, față de 
lupta maselor populare din țările capitaliste 
pentru libertăți democratice. A fost o ilus
trare vie a politicii externe a partidului 
și statului român, politică pusă cu con

secvență în slujba cauzei păcii și colabo
rării internaționale, a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte. In al doilea rînd, 
masiva participare a oamenilor muncii la 
demonstrație ne-a vorbit despre puternica 
unitate a maselor în jurul partidului co
munist călăuzitor. Fluviul uman înaintînd 
prin fața tribunelor mi-a apărut ca o Du
năre măreață de făuritori ai societății so
cialiste — personificînd parcă uriașa forță 
creatoare a poporului român, liber și stă- 
pîn pe soarta sa, angajat în mersul său 
impetuos, de neclintit, spre comunism, 
idealul nostru comun, al omenirii progre
siste de pretutindeni.

Concepțiile președintelui
Nicolae Ceaușescu reflectă 
aspirațiile poporului român

MICHEL P. HAMELET, publicist M*  
cez, consilier permanent la ziarul „Le 
Figaro" >

Am fost impresionat, o dată mai mult, de 
unitatea intimă care se manifestă între po
porul român și președintele Ceaușescu 
Această încredere reciprocă se explică prin 
marile progrese în făurirea noii societăți, 
prin realismul și succesele repurtate de 
concepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
In problemele internaționale. Prin politica 
sa, președintele a ridicat pe o treaptă mai 
Înaltă demnitatea și prestigiul poporului 
român. Atașamentul președintelui Nicolae 
Ceaușescu față de cauza independenței na
ționale dă expresie aspirațiilor profunde 
ale poporului român, izvorînd din întreaga 
sa istorie Astfel am interpretat eu acel ne
obosit „ura 1“ scandat de coloanele de de
monstranți în fața tribunei prezidențiale. 
Am avut ocazia să discut în această zi da 
sărbătoare cu oameni ai muncii, în mod 
special cu unii din întreprinderi unde 
«focul nu se stinge niciodată», după cum 
se spune. Unul din ei mi-a declarat : 
„Chiar dacă lucrăm, aceasta este pentru noi 
o zi «liberă». Noi muncim pentru liber
tate...". O formulă care rezumă, cred, tot 
ee se petrece în România.

Înțelepciunea politică
orientează energiile populare

ANTONIO AIRES RODRIGUES, 
secretar național al Partidului Socialist 
Portughez:
Pentru noi. portughezii, care ne-am eli

berat în urmă cu doi ani de dictatura fas
cistă. această manifestație este impresio
nantă si instructivă. Desfășurarea grandioa
sei manifestații populare este o expresie 
elocventă a atașamentului românilor față 
de politica P.C.R. Totodată, ea con
stituie o oglindă a realizărilor uriașe ale 
României, al cărei ritm de dezvoltare, unul 
din cele mai înalte din lume, vorbește de 
la sine despre hotărîrea poporului de a edi
fica o patrie tot mai prosperă și despre 
înțelepciunea politică ce orientează ener
giile populare. In același timp, credincios 
tradițiilor mișcării muncitorești și democra
tice din România. P.C.R. dezvoltă puternice 
legături de colaborare si solidaritate inter
națională. Vizita noastră se înscrie în ca
drul relațiilor de prietenie dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Socialist Por
tughez. relații pe care dorim să le dezvol
tăm. Apreciem în mod deosebit poziția afir
mată de președintele Nicolae Ceaușescu. In 
numele P.C.R. și al României, privind ne
cesitatea instaurării unei noi ordini inter
naționale. politice si economice. Este vorba 
de o poziție de cea mai mare importantă 
si semnificație. întrucît afirmă fără echivoc 
dreptul popoarelor de a dispune de ele In
sele. de a se afirma în mod liber și inde
pendent.

0 cale din cele mai fertile
ALOIS KOHLMEIER, redactor-șef 

adjunct al ziarului „Neue Vorarlberger 
Tageszeitung", Bregenz, Austria :

Marea demonstrație în cinstea zilei de 
23 August a produs asupra mea o puter
nică impresie. Entuziasmul participantilor, 
celelalte manifestări legate de marea săr
bătoare națională a poporului român, ca 
și contactele și convorbirile deschise și sin
cere pe care le-am avut în aceste zile, 
mi-au întărit convingerea că această cale pe 
care România a pășit acum 32 de ani este 
o cale din cele mai fertile. Acțiunile 
statului român de a stabili relații echita
bile cu toate țările lumii, acțiuni care se 
sprijină pe succesele economice și de altă 
natură dobîndite în ultimele trei decenii, 
vizibile la tot pasul, mi-au întărit încre
derea că tendința spre colaborare mondială 
a tuturor popoarelor, spre înlăturarea ve
chilor bariere între națiuni, va căpăta noi 
impulsuri din partea României. Ca austriac 
salut o astfel de evoluție.

în seara zilei de 23 August, la 
postul central de televiziune din 
Moscova s-a transmis un amplu 
program al Televiziunii Republicii 
Socialiste România, care a prezentat 
realizări de prestigiu din industria 
și agricultura țării noastre, imagini 
din viața nouă a oamenilor muncii. 
Programul a cuprins, de asemenea, 
muzică românească. In parcul de 
cultură și odihnă „Maxim Gorki" și 
la Societatea „Znanie" a R.S.F.S.R. 
au avut loc adunări festive la care 
au participat membri ai conducerii 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână, un numeros public, membri 
ai Ambasadei române la Moscova.

La Kiev a avut loc o adunare fes
tivă a oamenilor muncii din capitala 
Ucrainei sovietice. Au participat 
A. A. Titarenko, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina. V. S. Sevcenko, prim- 
vlcepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
M. A. Orlik, președintele Asociației

Manifestări consacrate zilei de 23
de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, G. G. Seveli. ministrul 
afacerilor externe al R.S.S. Ucrai
nene, miniștri, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri superiori, 
personalități ale vieții cultural-ar- 
tistice.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust au vorbit O. I. Kasianenko, mi
nistrul industriei ușoare, președinte
le filialei republicane a Asociației 
de prietenie sovieto-română. și Ale
xandru Ungur, consulul general ro
mân la Kiev, care au subliniat suc
cesele dobîndite de poporul țării 
noastre, sub conducerea P.C.R.. în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, au relevat cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S.. dintre România și Uniunea 
Sovietică, la care o contribuție 
esențială au adus-o și o aduc întîl
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev. In holul Palatului culturii 

din Kiev a fost inaugurată o expo
ziție de fotografii despre realizările 
României socialiste.

La Pekin, Asociația de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea și 
Asociația de prietenie China-Româ- 
nia au organizat, la 23 August, un 
cocteil urmat de prezentarea unui 
film artistic românesc. Au participat 
Li Su-uen, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
Iu Gian, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Chineze. Li 
Yi-man, adjunct al ministrului rela
țiilor economice cu țările străine, 
Cen Cieh. adjunct al ministrului co
merțului exterior. Pen Șao-hui. loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare de Eliberare. 
Siun Yun-pei, membru al Comitetu
lui Permanent al Comitetului mu
nicipal Pekin, reprezentanți ai altor 
instituții și organisme centrale, zia
riști. Au luat cuvîntul Wan Pin-nan, 
președintele Asociației de prietenie 

a poporului chinez cu străinătatea, și 
Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
țării noastre la Pekin. Au fost rele
vate cu acest prilej continua dez
voltare și adîncire a tradiționalelor 
relații de prietenie și solidaritate 
dintre partidele, țările și popoarele 
român și chinez, un rol esențial 
avînd în acest sens întîlnirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pre
ședintele Mao Tzedun și alți con
ducători de partid si de stat ai 
R. P. Chineze.

La posturile de radio și telviziune 
din Varșovia. Sofia. Budapesta, Ha
vana. Atena. Delhi și Caracas, am
basadorii sau reprezentanții a.i. ai 
tării noastre acreditați în țările res
pective au vorbit despre însemnăta
tea actului istoric de la 23 August 
1944 și despre succesele obținute de 
poporul român sub conducerea P.C.R 
în anii construcției socialiste.

In cadrul manifestărilor consacra
te zilei de 23 August, atașații mili
tari ai României la Varșovia și Ber

lin au oferit gale de filme, la care 
au participat reprezentanți ai forțe
lor armate din țările respective, a- 
tașati militari acreditați în cele două 
capitale. t

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Budapesta, C. Cimbru, 
împreună cu atașatul militar, I. Puș
caș. au depus o coroană de flori la 
Mormîntul ostașilor români din ci
mitirul Rakosliget din Budapesta. 
Au luat parte reprezentanți ai Comi
tetului de partid si ai Sfatului popu
lar ale orașului Budapesta, cadre de 
conducere din Ministerul Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiaie.

O adunare consacrată sărbătorii 
naționale a poporului român a avut 
loc în cadrul uzinei constructoare de 
mașini Celakovice din apropierea 
orașului Praga. La adunare au parti
cipat salariații uzinei și conducători 
ai organelor locale de partid și de stat.

în capitala Indiei. Delhi, a avut 
loc o adunare festivă, prezidată de 
B.R. Bhagat, președintele Parlamen-

August
tulul Indiei. Au luat parte D.K. Bo- 
rooah, președintele Partidului Con
gresul Național Indian, alte persoa
ne oficiale. Despre semnificația zilei 
de 23 August au vorbit B.R. Bhagat, 
președintele parlamentului, K.D. Ma- 
laviya, ministrul petrolului. K. Swa- 
minathan, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie India — România, 
precum și I. Ocolisian, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al României la Delhi. 
In încheiere. N. Seth. secretarul A- 
sociației de prietenie India — Româ
nia. a dat citire unui mesaj de feli
citare adresat președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. care a fost primit cu pu
ternice aplauze de participanții la 
adunare.

Sub auspiciile Comitetului albanez 
pentru relații culturale și de priete
nie cu străinătatea, la Tirana a fost 
organizat un spectacol de gală cu un 
film românesc. O adunare festivă 
urmată de o gală de filme documen
tare a fost organizată și la Amman, 

sub auspiciile Ambasadei române și 
Ministerului iordanian al Culturii și 
Informațiilor. Posturile de radio și 
televiziune din R.P. Polonă și Vene
zuela au transmis filme românești 
și emisiuni literare și muzicale con
sacrate creației artistice românești 
contemporane. La Varșovia a avut 
loc zilele acestea premiera de gală 
a filmului românesc „Dincolo de pod".

Palatul Palffy din Viena. sediul 
Centrului austriac de cultură, a găz
duit luni o seară festivă organizată 
de către Ambasada română și Aso
ciația de prietenie Austria — Româ
nia. Despre semnificația zilei de 23 
August au vorbit dr. Adolf Maertz, 
locțiitor al ministrului învățămîntu- 
lui și artei, președintele Asociației 
Austria — România, și prof. Lud- 
wik Schafeanek. vicepreședintele a- 
sociației. In continuare au fost pre
zentate filmele „România — tara 
mea" și „Comori turistice din Româ
nia".
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