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sub semnul voinței nestrămutate 
de a transpune in viată 

hotăririle Congresului 
al Jtl-lea al P. C.R.,

A XXXIII-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII

Marea demonstrație din Piața J viatorilor
Sub semnul dragostei fierbinți pen- 

tru patria socialistă, al unității depli
ne a intregului popor in iurul parti
dului. al secretarului său general, 
președintele . Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, Bucurestiul. tara 
intreagă au sărbătorit marți. 23 au
gust, cea de-a XXXIII-a aniversare 
a zilei noastre naționale — eliberarea 
României de sub dominația fascistă.

Sărbătorirea în anul centenarului 
Independentei și al împlinirii a trei 
decenii de existentă a Republicii a 
acelui glorios August al istoriei noas
tre in care România si-a cucerit prin 
luptă independenta și suveranitatea 
națională, croindu-și drum spre des
tinul luminos îndelung visat, dobin- 
dește dimensiuni si simboluri noi. Cu 
sentimente de puternică si indreptă- 
țită mindrie pentru marile succese 
obținute pe frontul larg al înfăptuirii 
obiectivelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. ale Programului 
partidului, oamenii muncii din întrea
ga tară — români, maghiari, germani, 
de alte naționalități — intr-o unică 
vibrație patriotică, și-au exprimat, in 
această zi de glorii si de cintec. ho- 
tărirea bărbătească, fermă, muncito
rească de a urma întocmai si întot
deauna cuvintul partidului, politica 
sa științifică, creatoare, singura aptă 
să îndeplinească idealurile socialiste 
și comuniste ale națiunii noastre, nă
zuințele sale de bunăstare si fericire, 
asigurînd României în lume măreția, 
prestigiul și demnitatea pe care le 
merită.

Ca in fiecare an. demonstrația oa
menilor muncii din Capitala tării s-a 
desfășurat în Piața Aviatorilor — u- 
riașă arenă înconjurată de flamuri 
roșii și tricolore, strălucind sub soa
rele unei dimineți albastre.

Tribuna centrală este dominată de 
un, mare portret al secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
încadrat de «temele partidului si tării.

Pe frontonul tribunei este scrisă, 
cu litere aurii,' urarea : „Trăiască 
23 August, ziua eliberării patriei de 

sub dominația fascistă, sărbătoarea 
națională a poporului român !“.

Tribunele laterale sint. la rîndul 
lor. încadrate de urări dragi inimi
lor noastre : „Trăiască Partidul Co
munist Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre socialis-, 
te !“. „Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România !“.

De cealaltă parte a pieței, sub un 
mare medalion înfățișînd chipurile 
lui Marx. Engels și Lenin sint în
scrise urările : „Trăiască comunis
mul, viitorul luminos al întregii ome
niri !“. „Trăiască harnicul și talenta
tul popor român, făuritorul societății 
socialiste multilateral dezvoltate !“, 
„Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace și colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună !“.

Ora 8,00. La tribuna oficială so
sește tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Aplauzele, uralele, ovațiile mereu mai 
puternice, mai entuziaste dau înaltă 
expresie gîndurilor și sirnțămintelor 
întregului popor — dragostea adîncă, 
nepieritoare. încrederea totală în cel 
mai iubit fiu al patriei și partidului, 
purtătorul celor mai nobile idealuri 
de libertate și o viață tot mai înflo
ritoare ale națiunii noastre socialiste. 
Minute în șir, cei prezenți în Piața 
Aviatorilor aclamă cu Înflăcărare : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu și 
poporul !“.

împreună cu secretarul general al 
partidului. în tribuna oficială iau 
loc : tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Manea Mănescu. tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică. Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu. Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, IosU Uglar, 
Ilie Verdet. Ștefan Voitec. Ștefan 
Andrei. Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilincț, Ion Ursu, Constantin 

Dăscălescu, Ion Stănescu. Mihai Ma
rinescu. precum și membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vechi militanți ai miș
cării comuniste și muncitorești, con
ducători ai organizațiilor 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. 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, generali, eroi ai 
muncii socialiste, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din mari între
prinderi bucureștene, personalități 
ale vieții științifice, culturale și ar
tistice. activiști ai organelor centrale 
de partid si de stat, ziariști.

în tribunele oficiale se aflau dele
gațiile de peste hotare : ‘delegația 
parlamentară egipteană condusă de 
dr. Sayed Aii El Sayed, vicepreșe
dinte al Adunării Poporului din Re
publica Arabă Egipt ; delegația de 
activiști de partid și de stat 
din R. P. Chineză, condusă de Wan 
Vei-ciun. secretar adjunct al Comite
tului ■ provincial Hănan al P. C. Chi
nez. vicepreședinte ăl Comitetului Re
voluționar al provinciei Hănan. de
putat în Adunarea Națională a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze : delegația Organizației Politice 
Unificate a Frontului Național din
R.D.P. a Yemenului, condusă de Omar 
Al-Gawi, membru al C.C. al 
O.P.U.F.N.. secretar general al Uniu
nii scriitorilor : delegația Mișcării Na
ționale Revoluționare pentru Dezvol
tare din Ruanda, condusă de Habaru 
Shaka Claudien. membru al C.C. al 
M.N.R.A.D. : delegația din comuna 
Pravăt — R. P. Bulgaria, condusă de 
Beso Ivanov Stoianov. directorul în
treprinderii de prelucrare a laptelui și 
cărnii din comuna Pravăt. Se aflau, 
de asemenea : H. Murakami, vice
președinte al Prezidiului C.C. al P. C. 
din Japonia ; Luciano Barca, membru 
al Direcțiunii P. C. Italian : Maxim 
Gremetz. membru al Biroului Politic 
al P. C. Francez : Marcelino Cama

cho. Santiago Alvarez și Băile Steros 
Jaime, membri ai Comitetului Execu
tiv al P C. din Spania; Francisco Sal
gado Zenha, secretar general adjunct 
al Partidului Socialist Portughez ; 
Guy Daninthe. secretar general ai P.C. 
din Guadelupa ; Sergio Vilarigues. 
membru al Biroului Politic, secretar al 
P. C. Portughez : Guillermo Galepte 
și Rafael Ballesteros, membri ai Co
misiei Executive, secretari ai Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol ; 
Rudolf Bantie. membru al Biroului 
Politic al Partidului Elvețian al Mun
cii ; Enrico Manca, membru al Di
recțiunii. secretar al P. S. Italian ; 
Asem Kansou. secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist din Li
ban ; Eloy Torres, subsecretar gene
ral al M.A.S. din Venezuela : Robert 
Goebbels, secretar general al Parti
dului Muncitoresc Socialist Luxem
burghez ; Valentina Bulova. membru 
al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S.. deputat în Sovietul Suprem 
al U.R S.S.: Milan Radovici, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Muntenegru. si 
Lazar Vujovici. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia ; Aziz Belal. 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Progresului si Socialismului din 
Maroc, si Thami Khyari, membru su
pleant al Biroului Politic al P.P.S. din 
Maroc ; Gottin Mathurin. membru al 
Biroului Politic al P. C. din Martini- 
ca : Milton Paredes, membru al Co
misiei Politice a C.C. al P. C. din 
Honduras, și alți oaspeți de peste ho
tare.

Sint prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în România, alti 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați militari, reprezentanți ai presei 
străine.

Marea demonstrație prilejuită de 
sărbătoarea noastră națională este 
deschisă de acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Glorioasa aniversare a insurecției 
naționale armate antifasciste si anti- 
imperialiste este salutată prin 21 de 
salve de artilerie.

în timp ce fremătătoarele imagini aid țării în sărbătoare ne stă
ruie încă pe retină, ne amintim că, la prima demonstrație de 
23 August, în 1945, reporterii „Scînteii" scriau, inaugurînd un gen de 
reportai cu totul nou. determinat de noua realitate revoluționară : „Ve
deți, e o lume nouă. Piețele publice sint acum ale lor. Străzile le apar
țin. Si sint nestingheriți, și nici o patrulă nu se repede la ei să-i 
bruscheze. Da, e democrație. Poporul se conduce prin el însuși".

Și jată că acum, la capătul gloriosului drum de mari realizări obți
nute în anii care au trecut de atunci, sub conducerea încercatului nos
tru partid comunist, trăim sentimentul covirșitor că mugurii erei pe 
care o inauguram atunci s-au transformat, între timp, în însăși domi
nanta vieții noastre noi : imaginea coloanelor — clasa muncitoare, în
suși poporul român în marș avîntat.sub flamurile larg desfășurate roșii 
și tricolore — ne evocă, cu pregnanța ideilor-cheie. forța democrației 
muncitorești, socialiste, ca laitmotiv al vieții noastre noi, climat fertil 
al inaintării noastre spre comunism.

Puternic scut muncitoresc 
cuceririlor noastre revoluționare
Cinstea de a deschide demonstrația 

oamenilor muncii din Capitală o au 
grupurile compacte, in uniforme kaki, 
cu tricolorul la braț : gărzile patrio
tice. Pasul cadențat, bărbătesc a ră
sunat în această zi în toate coloanele 
demonstrațiilor din tară. Imaginea e- 
vocă eșaloanele de muncitori care. Ia 
chemarea Partidului Comunist Ro
mân, s-au ridicat în urmă cu 33 de 
ani, cu arma în mină, la luptă pentru 
alungarea cotropitorilor hitleriști. în 
lungul străzii se văd 16 blocuri. în 
rinduri largi — bărbați si femei — 
într-o perfectă aliniere și disciplină. 
Brațe viguroase. învățate cu munca, 
în stare să fie și scut cuceririlor noas
tre revoluționare, muncii noastre. 

• Mesaje cu 
naționale a

• Gînduri ale

prilejul marii sărbători
României
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poartă drapelele de luptă decernate, 
prin decret prezidențial, in anul cen
tenarului Independenței și al celei 
de-a 33-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă.

— Defilarea' noastră prin fata tri
bunei — ne spunea lăcătușul Ion 
durea, comandantul blocului gărzilor 
patriotice din puternica citadelă mun
citorească „23 August" — trezește de 
fiecare dată emoții firești. Sintem 
parte din realitatea fundamentală a 
tării : cu aceleași brațe de muncitor 
făurim socialismul pe pămintul 
României, apărăm opera constructivă 
fără precedent a poporului !

O părticică din această realitate 
fundamentală, cum spunea Ion Ciu- 

rea, purtătorul drapelului gărzilor 
patriotice de la întreprinderea „23 Au
gust". este muncitorul fruntaș Mircea 
l’ulu. în rîndurile aliniate — frun
tași în muncă ,și în pregătirea de 
luptă, veterani ai gărzilor patriotice 
trecuti prin focul insurecției naționa
le de acym 33 de ani ori tineri mun
citori. la fel de devotați patriei, 
partidului, poporului. Toate întreprin
derile bucureștene, toate platforme
le industriale bucureștene. mai vechi 
ori rodul acestor 30 de ani de 
Republică, și-au trimis brațul lor 
înarmat aici — brațul înarmat al 
clasei noastre muncitoare. Iată-i pe 
membrii gărzilor patriotice de la 
„Vulcan", întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița roșie", „Fla
căra roșie", I.R.E.M.O.A.S., de pe 
platforma electronicii Pipera... Poar
tă armament automat, modem și u- 
șor. specific gărzilor patriotice. Și, 
cercetînd cu luare aminte chipurile 
de muncitori, ascultînd pasul caden
țat, bărbătesc, ne dăm seama cît de 
familiare ne sînt aceste uniforme 
kaki cu tricolorul la braț. I-am vă
zut pe acești bărbați și aceste femei 
nu mai departe decît ieri pe șantie
rele refacerii uzinelor și locuințelor 
din Capitală și peste tot în tară 
unde cutremurul din 4 martie ne-a 
pus la grea încercare. Am văzut a- 
cești oameni în uniforme pe șantie
rele muncii patriotice, peste tot unde 
prezenta lor era și este necesară.

Nenumărate sînt pildele de eroism 
și de muncă plină de abnegație pe 
care acești bravi muncitori-ostași ai 
tării le-au dat și le dau necontenit. 
Una dintre acestea : Alexe Popcscu,
(Continuare in pag. a II-a)
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pe care îl întilnim în detașamentul 
gărzilor patriotice de la „Flacăra ro
șie". este brigadier fruntaș în această 
întreprindere. In urmă cu 33 de ani 

• era rănit în luptele de la Oarba de 
Mureș. îndată ce s-a refăcut, a mers 
mai departe pînă în Tatra în bătălia 
crincenă pentru înfringerea fascis
mului. Reîntors la uneltele sale de 
muncitor, Alexe Popescu a înțeles 
să-și facă datoria cu aceeași înaltă 
conștiință muncitorească.

în aceeași cadență trec formațiu
nile de apărare locală antiaeriană, în

„Spre comunism pășim cutezători"
Un semnal al fanfarei și piața se 

umple de copii. Sînt cei 4 000 de 
pionieri și școlari bucureșteni, repre
zentanți ai celor peste 4 milioane de 
elevi ai țării care aduc, aici, omagiul 
de adîncă recunoștință al celei mai 
tinere generații.

Pentru condițiile minunate de via
ță și învățătură...

Pentru condițiile mintmate de în
florire a capacității creatoare...

Pentru importantele măsuri adop
tate de conducerea partidului vizînd 
perfecționarea învățămîntului de toa
te gradele, îmbinarea sa organică cu 
producția și cercetarea. în concordan
ță cu prevederile Programului parti
dului.

în uriașul careu festiv. încadrat cu 
drapele roșii și tricolore, micii cetă
țeni ai Capitalei raportează cu mîn- 

La Galați — unul din marile centre industriale edificate în anii socialismului

drie despre succesele obținute, fac 
cunoscute preocupările lor. strădania 
ambițioasă de a crește drept și demn, 
de a urma întru totul pilda vibran
tă a comuniștilor, de a se pregăti te
meinic pentru muncă și viață, astfel 
îneît să continue cu și mai mare dă
ruire. la vremea cuvenită, drumul de
venirii comuniste a patriei dragi. 
Iată : purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor îndrumă cu gingășie primii 
pași spre școală ai fraților lor mai 
mici din organizația „Șoimii patriei". 

Ritmuri de coloane 
ln ritmuri de coloane azi pășim. 
Muncitoresc urcuș și neînirînt.
Clădind și opărind noi ne rostim 
iubirea siîntă pentru-acest pămint.
Și-i bucuria țării-n orice iloare, 
Și-i bucuria inimii pe steaguri. 
Ni se-mpliniră năzuinți de veacuri 
Și ne mîndrim cu timpuri legendare !

Al. JEBELEANU 
Timișoara

echipamentul lor albastru, detașamen
tele de pregătire a tineretului pentru 
aoărarea patriei. formațiunile de 
Cruce Roșie, detașamentele de pio
nieri... Și iarăși avem imâginea- 
simbol a realităților indestructibile 
ale României socialiste : oamenii 
muncii de pe întrec cuprinsul patriei 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — uniți prin ace
eași muncă și iubire de țară, prin a- 
ceeași fermă hotărîre de a apăra 
cuceririle revoluționare, independența 
și suveranitatea Republicii pe care o 
înnoiesc din temelii, o fac mereu mal 
frumoasă și prosperă.

Grupuri de copii poartă obișnuitele 
„unelte" ale muncii lor — ghiozda
ne. manuale, note de 9 și 10. Alții 
aduc cu ei la demonstrație însemne
le muncii productive — ciocane, roți 
dințate, snopi de spice culese din 
cîmpul țării — tot atîtea simboluri ac
tuale ale școlii, preocupată de edu
carea tineretului în cultul muncii, al 
spiritului revoluționar, patriotic, de 
angajare deplină, încă de la vîrsta 
cea mai fragedă. în efortul construc
tiv al întregului popor.

Din tabloul pitoresc, plin de cu
loare. de cîntec și voioșie, fac par
te firească preocupările recreative de 
vacanță, marcate de copiii care 
poartă aeromodele. navomodele, crea
ții tehnice, unele dintre ele intrate în 
arhiva concursului „Minitehnicus", 
precum și jocurile și mișcarea în aer 

liber, evocate de exercițiile ritmice 
executate de micii demonstranți cu 
trupurile bronzate' de briza marină, 
întărite de ozonul tare al drumețiilor 
la munte.

Careul festiv se încheie cu un mo
ment totdeauna încărcat de vibrantă 
emoție : îmbujorați de soarele va
canței. pionieri și pioniere oferă bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți conducători de 
partid și de stat prezenți în tribuna 

oficială. Este, de fiecare dată, ex
primarea gîndului curat al tinerei ge
nerații. un suprem omagiu adus pa
triei și partidului, semnul devotamen
tului fără margini și dragostei fier-

Luminos raport comunist Și
înflăcărat angajament revoluționar 

pe drumul marilor izbinzi
...Din nou a vibrat. în cuprinsurile 

de la Dunăre. Mare si Carpati, im
presionantul suflu popular. împlinit 
din viguroasa cadență a marilor de
monstrații muncitorești, din cîntecele. 
scandările și uralele celei mai impor
tante sărbători a României socialiste.

în Capitală sau la Baia Mare, la 
Iași sau la Timișoara, pretutindeni pa 
întinsul tării, marile coloane muncito
rești prezintă, prin intermediul suges
tivelor panouri, grafice, diagrame, 
machete, un vast si sintetic raport 
comunist des.pre succesele obținute 
pînă in prezent în transpunerea în. 
realitate a cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice.

Fapte de muncă : pe un uriaș pa
nou. care deschide coloana oamenilor 
muncii din Capitală se vede clar tra
iectoria industriei noastre, care a pro
dus în 1975 de 3,22 ori mai mult ca în 
1965, pentru ca în 1980 să ajungă la o 
producție de 522—547 la sută. Fapte 
de muncă : pe alt panou citim o altă 
comparație sugestivă : în cincinalul 
1971—1975 s-au investit 549 miliarde 
lei, pentru ca în cincinalul actual să se 
investească în dezvoltarea economiei 
circa 1 000 miliarde. Fapte de muncă : 
pe un mare panou citim că. în anul 
celei de-a 33-a aniversări a eliberării 
patriei, industria participă cu circa 60 
la sută la crearea venitului national, 
față de 30,8 la sută în 1938. că in
dustria românească realizează astăzi 
o producție globală de 34 de ori mai 
mare decit în anul 1938. întreaga pro
ducție a anului 1938 obținindu-se in 
numai 8 zile. Fapte de muncă : in
dustria bucureșteană a adăugat. în a- 
cest an. în albia avuțiilor tării, peste 
plan, produse a căror valoare totala 
Se ridică la 2 miliarde lei.

Șuvoiul de fapte, de roade ale mun
cii libere a poporului, prezente la a- 
ceaștă tagmesionantă treyșre in. re
vistă. se revarsă necontenit în ma
rile piețe ale țării. în Capitală, iată-i 
pe muncitorii de la „Grivița roșie", 
purtători ai unor puternice tradiții de 
luptă muncitorească : în cinstea marii 
sărbători, ei șl-au suplimentat anga
jamentul pe acest an cu încă 3 mi
lioane lei la producția globală și cu 
un milion lei valută la export. Pînă 
în prezent ei au obținut peste pre
vederi o producție marfă în valoare 
de 8,1 milioane lei. realizînd sarcinile 
de plan la toate sortimentele. Reți
nem din discuțiile purtate cu munci
torii Radu Bănilă, Marin Ionescu. Ni
colae Florea si cu alti membri ai co
lectivului, prezenți în coloana demon
stranților, că. actionînd stăruitor pen
tru creșterea eficientei economice, 
beneficiile realizate peste plan de la 
începutul anului se ridică la 17 mili
oane lei. Un succes asemănător ra
portează și muncitorii de la „Vulcan" 
care, printr-o mai bună gospodărire a 
resurselor de materii prime si mate
riale. prin promovarea curajoasă a 
noului în producție, au reușit să ob
țină suplimentar beneficii care se ri
dică la 27 milioane lei.

...La Ploiești, pe bulevardul Casta
nilor, trec „Brazii". Operatorii, maiș
trii, tehnicienii și inginerii de pe ma
rea platformă petrochimică cinstesc 
ziua de 23 August cu deosebite suc
cese în muncă : produsele realizate 
peste plan se ridică la aproape 100 
milioane lei.

...Anii luminoși ai bogatelor înfăp
tuiri socialiste ii regăsim si în entu
ziasmul. în bucuria si uralele nesfîr- 
șitelor coloane de mineri ai Văii Jiu
lui ce trec prin fata tribunei din Pe
troșani. Carele alegorice ce înaintea
ză domol pe firul străzii presărat cu 
flori, graficele si machetele purtate 
de brațe vînjoase de mineri, simboli
zează la rîndul lor pașii însemnați 
făcuti. sub zodia de lume nouă a lui 
August biruitor, pe făgașul moderni
zării muncii minerilor prin preluarea, 
în mare măsură, a eforturilor lor fi
zice de către mașini complexe de 
mare randament. Din marile abataje 
ale Lupeaiilor aduc aceste sim
boluri în plină sărbătoare mine
rii vestitului șef de brigadă 
Ion Sălăjan care, mînuind cu dibăcie 
tehnica modernă, au scos ..la ziuă” 
în acest an mai mult de 8 000 tone 
de cărbune peste prevederile de plan.

în coloana minerilor de la Paroșeni 

binți pe care aceste flori ale țării, ce 
„pășesc spre comunism cutezător", il 
nutresc față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

sînt prezenți la loc de cinste — loc 
pe care îl ocupă și mina în între
cerea din Valea Jiului, prin cele 
peste 32 000 tone cărbune extrase su
plimentar — ortacii din brigada co
munistului Constantin Ciobănoiu.

— Sîntem adînc recunoscători parti
dului — declara el — pentru - întreg 
programul de măsuri adoptat din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în vederea ridicării nivelului nostru 
de trai și îmbunătățirii condițiilor de 
muncă, program ce a și început să 
fie tradus în viată cu participarea 
noastră la întreg procesul de decizie 
și acțiune, cum ne-a îndemnat secre
tarul general al partidului și cu pri
lejul recentei întîlniri pe care a avu
t-o cu noi. minerii. Recunoștința ne o 
arătăm prin munca noastră. De cu- 
rînd, mai precis de la 1 august, am 
început să lucrăm cu un complex de 
tăiere și susținere mecanizată. Com
plexul e nou, dar primele rezultate 
ne încurajează mult : sîntem con
vinși că, în scurt timp, vom atinge 
randamente duble fată de cele obți
nute pînă acum în condițiile clasice 
de tăiere si susținere în abataje. Spun 
aceasta deoarece am și reușit să ex
tragem suplimentar pe luna august 
mai mult de 500 tone cărbune...

...Reșița. Prin fața tribunei trec si- 
derurgiștii din cea mai veche vatră 
metalurgică a tării, care au îndepli
nit de pe acum angajamentul anual 
de a realiza peste plan o producție 
de 10 000 tone de oțel. Stăm de vor
bă cu unul dintre veteranii acestei 
cetăți de foc, comunistul Mihail Lup- 
șan : „în cincinalul trecut, deviza 
noastră a fost atingerea unei produc
ții de un milion de tone de oțel. A- 
cest angajament l-am depășit. în ac
tualul cincinal, ne-am propus să rea
lizăm o producție suplimentară de 
peste un miliard de lei. O vom rea
liza".

...Zalău. între miile de demonstranți 
care au trecut prin fața tribunei i-am 
întîlnit și pe autorii celor 7 propuneri 
de invenții și 12 inovații trimise in 
acest an spre a fi brevetate și omo
logate de la întreprinderea de con
ductori electrici emailați — unitate 
industrială nouă, ce reprezintă o vie 
întruchipare a rodniciei politicii par
tidului de ridicare la o viată nouă 
a tuturor zonelor tării. Printre ei, 
tehnicienii loan Biriș, Eugen Linder 
și Francisc Lenart, inginerii Nicolae 
Botezan, Francisc Oeak, Octavian 
Cătună, Aurel Creț, toți participant 
activi la înfăptuirea valoroasei iniția
tive : „Fiecare inginer, tehnician, 
maistru și economist să rezolve o pro
blemă tehnică și economică a cărei e- 
ficiență să fie egală cu cel puțin re
tribuția sa anuală".

...Satu Mare. Din marea coloană ns 
oprim privirile asupra oamenilor 
muncii de pe ogoare, care poartă, ca 
expresivă emblemă, o uriașă cunună 
din spice de aur. Pe blazonul hărni
ciei lucrătorilor ogoarelor sătmărene: 
încheierea cu succes a recoltatului 
griului, a altor culturi de sezon, li
vrarea întregii cantități de cereale la 
fondul central de stat pe perioada 
respectivă. Cununa din spice de aur 
a fost împletită simbolic la măreața 
sărbătoare din recoltele îmbelșugate 
strînse de pe ogoarele unităților cu 
cele mai mari producții la hectar. în
tre care C.A.P. Sanislău. C.A.P. Pe- 
tresti și altele, care se află în frun
tea „clasamentului" griului.

în continua derulare de imagini 
pline de lumină și culoare pe care 
le oferă coloanele în marș distingem 
panourile cuprinzînd lozincile de fră
țească prietenie cu popoarele din 
țările socialiste, din țările in curs 
de dezvoltare, cu partidele comu
niste șl muncitorești, cu toate for
țele iubitoare de pace, libertate și 
progres de pe toate meridianele și 
paralelele globului pămîntesc.

— Tot ce scrie pe aceste panouri 
exprimă înseși sentimentele noastre 
cele mai calde — ne spunea tovară
șul Matei Fira, secretarul comitetu
lui de partid al colectivului aluminis- 
tilor din Slatina. Prin întreaga noas
tră activitate transpunem in faptă vie 
politica profund internaționalistă a 
partidului nostru, întărim prestigiul 
României socialiste în lume.

„Munca noastră și a țării, 
la izvorul bunăstării"

...întreaga demonstrație se consti
tuie intr-un puternic și luminos ar
gument al mîndriei pentru izbînzile 
în muncă, al bucuriei pentru grija 
profundă a partidului față de condi
țiile de muncă și de viață ale celor 
ce muncesc. Bucurie, recunoștință și 
mai ales hotărîre neclintită de a răs
punde recentelor măsuri adoptate do 
partid pentru sporirea retribuției di
recte, pentru majorarea pensiilor și a 
indemnizațiilor pentru copii, cu noi 
înfăptuiri menite să sporească avu
ția tării.

în grupul de constructori invitați 
la tribuna din Piața Unirii din Foc
șani era prezent și zidarul Nicolae 
Nicolau, unul din veteranii șantiere
lor vrîncene.

— Noi, constructorii, ne-am bucu
rat printre primii de ridicarea retri
buției în cadrul recentelor măsuri 
luate de partid. Acest ‘fapt este o 
cinste pentru noi și o dovadă a pre
țuirii muncii noastre, a constructo
rilor. care am zidit în acest oraș a- 
partamente pentru mai bine de trei 
pătrimi din populația lui. Aceasta ne 
impune însă noi și importante în
datoriri. Acum avem inăltate alte 
schele. Numai întreprinderea noas
tră va construi în acest an peste 2 700 
de apartamente, din care mai bine de 
2 000 vor fi predate focșănenilor.

...Pe Elena Ștefan, muncitoare la 
întreprinderea „Străduința" din Su
ceava, am întîlnit-o în coloană, ală
turi de colegii de muncă. Este nespus 
de fericită să ne declare că, datorită 
grijii partidului și statului, bugetul 
familiei sale va spori substantial. 
Cum? Ne spune chiar ea :

— împreună cu soțul meu. Con
stantin, care este și el maistru la 
„Străduința", în urma majorării re
tribuției cu 16 la sută, vom primi 
în fiecare lună în plus 600 lei. Și 
pentru trei din cei șase copii ai noș

Produsele industriei brașovene — simbol ai realizărilor acestor ani

tri vom primi alocații mai mari cu 
160 lei pe lună. Așa că, după calcu
lele noastre, intr-un an de zile, la 
bugetul familiei se vor adăuga în 
plus 9120 lei. Față de această 
grijă sîntem datori să muncim și mai 
bine, să obținem rezultate demne de 
renumele fabricii noastre. Dar dacă 
tot sîntem porniți pe socoteli, ar tre
bui amintită aici și pensia tatălui 
meu, care, din septembrie, crește cu 
aproape 100 lei pe lună, adică 1200 
pe an. Și atunci cum să nu faci to
tul pentru a da, prin munca ta, pa
triei, societății ceea ce ti se cere ? !

...Și din bilanțul pe care coloana de 
oameni ai muncii din municipiul Tg. 
Mureș ii înfățișează la marea sărbă
toare se desprind pregnant mărturii 
grăitoare despre creșterea nivelului de 
trai de care beneficiază, deopotrivă, 
românii, maghiarii, germanii, pe te-

Efigie a tinereții viguroase - 
„Daciada"

Anunțati de semnale limpezi de 
trompetă, de răpăitul ritmic al tobe
lor, pătrund în uriaȘâ piață împodo
bită sărbătorește sportivii. Coloană 
de tinerețe si sănătate, de forță si 
optimism. Brațele . otelite ale acestor 
tineri și tinere, care au făcut să ră
sune nu o dată la Jocurile Olimpice 
ori in întrecerile continentale imnul 
patriei dragi, poartă o emblemă-sim- 
bol. sub care va defila timp de peste 
treizeci de minute această coloană : 
Competiția sportivă „DACIADA". 
Este competiția întregului tineret, a 
tuturor oamenilor muncii iubitori de 
sport din Republica Socialistă Româ- 

meiul muncii lor înfrățite pentru bi
nele comun. Pe o pancartă purtată de 
angajatii de la „Electromureș" se află 
scris cu litere mari : ..începînd cu 
luna august 1977. retribuția medie pe 
o persoană a crescut în întreprinde
rea noastră cu 332 Iei 1“ Beneficia
rii ? Toți cei prezenți în coloane. în
tre alții — fruntași în întrecere ca 
Radu Iordache, Fekete Francisc, Radu 
Ilie, Kiss Irina, Csaba Mihail, Szabo 
Geza, Farkas Grigore. Muncitorul Lo
bos Iosif ține să releve un aspect 
semnificativ : „Recent m-am mutat 
cu familia într-o locuință nouă, pri
mită din fondul de stat repartizat 
întreprinderii noastre. Practic, aceas
tă locuință confortabilă mă costă, re- 
ferindu-mă la chirie, doar o parte 
din sporul recent de retribuție".

...Sînt. acestea, și ele doar o parte 
din șuvoiul nesfîrșit al mărturiilor de 
recunoștință, exprimate în cele mai 
diverse moduri de milioanele de oa
meni ai muncii, care trăiesc senti
mentul însufletitor că. muncind pen
tru țară, pentru înflorirea ei socialis
tă. muncesc pentru ei și copiii lor. 
pentru viata lor tot mal bună, mai 
îmbelșugată.

nia. Este competiția sportivă cea mai 
amplă, organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cei prezenți în Plata Aviatorilor au 
prilejul să admire, sub efigia „Da- 
ciadei". desfășurarea impresionantă 
de forte sportive. Sînt reprezentati 
aici practicanții tuturor disciplinelor 
celei mai largi competiții de masă din 
istoria mișcării noastre sportive. Pa
sul dîrz si ritmat, mișcarea armoni
oasă a coloanei pare că spune cu min- 
drie : „sportul a devenit. în cei 30 de 
ani ai Republicii, un bun al tuturor".
(Continuare in pag. a IlI-a)

Imagini de la marea demonstrație din Capitala
fe. - '
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Imnul coloanelor

indisolubilă dintre partid, popor și condu-

nostru

OMSK

mari sărbători naționale a poporului nostru 
la cel de-al 33-lea jubileu — am înscris și

unei noi conflagrații mondiale — o 
demnă, liberă, independentă și su-

tentă profesională In vasta operă 
educare politică. revoluționară

„Cîntarea

frățească

„PARTIDUL - CEAUȘESCU-ROMÂNIA

României"

ln mijlocul acestei înflăcărate 
demonstrații a oamenilor muncii 
tirgmureșeni mă năpădește un 
roi de amintiri marcate de 33 de 
ori de temperatura fierbinte a 
lui August 23. Pentru că am 
trăit și trăiesc intens in pulsul 
acestui oraș de pe Valea Mure
șului, de cind, in pantaloni 
scurți fiind, am defilat, prima 
oară după Eliberare, impreună 
cu colegii mei de școală, sub 
faldurile steagurilor purtate de 
brațe vinjoase de muncitori.

Coloanele ce trec prin fata 
noastră reprezintă o ilustrată vie 
a orașului ce a crescut de trei ori 
in anii socialismului. Unde a dis
părut urbea de odinioară, așe
zarea provincială cu orizontul 
strivit, plictisitoare, fără Intim- 
plări ? Trece sub faldurile stea
gurilor generația puternică, im
punătoare a muncitorilor din 
marile întreprinderi republicane, 
trec studenți în medicină, viitori 
subingineri și liceeni , din școli 
de toate profilele necesare idea
lurilor noastre, trec oameni de 
știință, artiști și scriitori. Da. 
trece o lume nouă, dintr-un nou 
și important centru al tării în 
care bat intr-o singură inimă i- 
nimile românilor, maghiarilor și 
germanilor, oameni ai muncii 
înfrățiți pentru totdeauna in 
certitudinea vieții și libertății 
asigurate de societatea noastră 
socialistă. O dovedește, intre al
tele, și trecerea sărbătorească a 
coloanelor prin Piața Trandafi
rilor din Tg. Mureș.

HAJDU Gyozd 
Tîrgu Mureș,

Ansambluri de sportivi și sportive 
execută mișcări alegorice simbolizind 
legătura indestructibilă dintre sport si 
muncă. Este o realitate la indemina 
oricui : multi dintre cei care se în
trec pe stadioanele ..Daciadei" sint 
fruntași In muncă. Iar în activitățile 
sportive, in cadrul acestei competiții, 
se estimează că. numai in Capitală, 
sint angajați sistematic circa 250 000 
de oameni.

Un grup compact de sportivi echl-

de istorie

Răsună peste uriașa coloană munci
toare a tării, in această sărbătorească 
zi, cîntecul lui August. Cîntec de li
bertate, de muncă, de viață. în coloa
nele de demonstranți ale țării auzim 
acordurile pline de nobilă frumusețe 
ale creatorilor profesioniști și ama
tori, laureați ai celei mai ample des
fășurări de forțe artistice ale po
porului pe care a cunoscut-o cultura 
noastră socialistă : Festivalul națio
nal „Cîntarea României". Festival ■ 
care, sintetizat în cifre Înscrise pe 
panouri, a însemnat : 81 700 formații 
artistice, cu peste 2 milioane membri. 
Aceste formații au prezentat numai 
în anul 1977 aproximativ 300 000 spec
tacole. Niciodată scena țării n-a fost 
atit de animată, n-a găzduit atitea 
talente din popor — acolo unde își 
află izvorul pur șl nesecat spiritua
litatea noastră, a românilor. Cît de 
fertilă și cît de mare este capacita
tea de creație a poporului ne-o spun 
în această zi și forțele artistice din 
coloanele lui August pe întreg cu
prinsul tării. Aici, la București, dis
tingem între alții pe reprezentanții 
unor prestigioase colective artistice 
— Teatru] Național .,1. L. Caragiale", 
Opera Română, Filarmonica „George 
Enescu" — integrate cu înaltă dă
ruire cetățenească, cu aleasă compe-

patl în roșu, galben și albastru — 
culorile dragi ale steagului sub care 
ne-am născut — acriu cu trupu
rile lor inițialele : „P.C.R.". „R.S.R.". 
Si tot In fata tribunei centrale. în 
soarele de August, peste citeva mo
mente. sportivii vor scrie cu trupurile 
lor un nume drag inimii fiecăruia, 
intrat în conștiința poporului. Este 
numele conducătorului iubit : 
..CEAUSESCU", O uriașă „Odă a 
bucuriei" răsună In piața largă, unde 
flutură drapelele sărbătorești ale 
August.

de 
â 

celor ce muncesc, de ridicare a nive
lului de cultură al întregului popor, 
sarcină fundamentală trasată de Pro
gramul partidului, de Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste, 
împreună cu tovarășii lor de muncă 
au venit la demonstrație fruntași în 
producție, membri ai unor colective 
artistice de amatori — corurile mixte 
ale Regionalei de căi ferate Bucu
rești, întreprinderilor „23 August", 
„Semănătoarea", brigada artistică a 
întreprinderii de tansporturi, grupul 
vocal-instrumental de la școala popu
lară de artă, formația de dansuri 
populare in pitoreștlle costume din 
diferite zone folclorice ale tării a 
înțreprjpderii „Aptobuzul" ș.a. Am 
amintit doar cîteva din deținătoarele 
celor 375 premii (dintre care 116 pre
mii I) acordate de juriile Festivalu
lui național „Cîntarea României" ce
lor mai buni dintre cei 100 000 de ar
tiști amatori bucureșteni. Pe mulți 
dintre aceștia l-am revăzut în după- 
amiaza zilei pe estradele ridicate în 
parcurile și piețele orașului, în cadrul 
unor spectacole adăugate firesc celor 
aproximativ 4 000 prezentate in toate 
etapele festivalului.

in România, clasa muncitoare 
decide, conduce, înfăptuiește!

secretarul său general le-au initiat cu 
privire la creșterea rolului instituții
lor democratice — adunările generala 
Și consiliile oamenilor muncii.

Printre miile de „autori" ai mela- 
nei și relonului românesc care defi
lează in coloana chimiștilor din Să- 
vinești — colectiv distins cu „Ordinul 
muncii" clasa I pentru rezultatele ob
ținute in întrecerea socialistă — dis
tingem pe maistrul Aurel Cosma, 
care recent a primit mandatul de a 
reprezenta pe făuritorii de bunuri 
materiale din județul Neamț în Con
siliul național al oamenilor muncii.

— Dintre numeroasele indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia întărirea democrației socia
liste, una mi se pare de căpătîi — 
aceea că, in fiecare întreprindere, în 
realizarea sarcinilor stabilite de 
partid esențial este să asigure func
ționarea efectivă a forurilor și in
stituțiilor democratice — ne-a decla
rat maistrul de la Săvinești. Nu există 
problemă a activității economice și 
sociale care să nu poată fi astfel so
luționată. Ne-am propus, după ce am 
consultat practic întregul colectiv, să 
realizăm înainte de termen angaja
mentul anual. Astăzi, la marea săr
bătoare, raportăm că l-am îndeplinit, 
realizînd 120 milioane lei producție 
peste plap.

— Vin la marea sărbătoare după 
puternicul ecou pe care l-a stîrnit și 
în colectivul nostru hotărârea adop
tată de adunarea reprezentanților 
muncitorilor din București de a rea
liza în industria Capitalei. în acest 
cincinal, o producție suplimentară de 
25 miliarde lei — ne spune modelie- 
rul Tudor Bălan de la „Semănătoa
rea", de asemenea desemnat în Con
siliul național. Pentru înfăptuirea a- 
cestui angajament știm că trebuie să 
desfășurăm o muncă mai organizată, 
mai eficientă, deoarece cele 25 de mi
liarde vor fi obținute îndeosebi pe 
seama creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii.

— La puțin timp de la angajarea 
mea la fabrica „Libertatea" eram 
aleasă în conducerea grupei sindica
le, mai tîrziu m-am numărat printre 
reprezentanții muncitorilor în consi
liul oamenilor muncii, iar acum
iată-mă reprezentantă directă a mun
citorilor din județ în Consiliul națio
nal — ținea să precizeze Agneta 
Medt. țesătoare la întreprinderea „Li
bertatea" din Sibiu. însăși calea mea 
ilustrează ridicarea continuă a demo
crației muncitorești.

Sint ginduri ale oamenilor, din ma
rea coloană) a muncii, ale unor oa
meni aflați în miezul problemelor cu 
care se confruntă colectivele din care 
fac parte și care hotărăsc soarta în
tregii activități productive. Sint gîn- 
duri care exprimă. în fond. însăși 
esența uriașelor transformări înnoi
toare din viața societății noastre, la 
temelia cărora se găsește neuitatul 
August 23...

Iașiul, străveche cetate a cul
turii și, in același timp, puter
nică și matură citadelă indus
trială a României socialiste, a 
intîmpinat marea sărbătoare a- 
eliberării cu veșnica sa tinerețe 
fără bătrinețe.

Am reținut frumoasele rezul
tate in muncă înscrise p? pan
carte de metalurgiști și chimiști, 
de filatoare, și țesătoare, de pro
ducătorii de ulei și de piine, 
de electroniști și creatorii de 
mobilă, de toți ceilalți- lucrători 
din întreprinderile ieșene. Ener
gia și inteligența ■ concentrate in 
constelația industrială a Iașiului 
au demonstrat astfel un incon
testabil adevăr : valoarea inesti
mabilă a omului muncii. Măsu
rată in cifre, la Iași, aceasta în
seamnă îndeplinirea inainte de 
termen a planului producției 
globale pe primele opt luni ale 
anului, avans ce reprezintă o 
producție peste prevederi de 
peste^ 400 milioane lei.

Entuziasm, chibzuință, hotă- 
rire au exprimat apoi coloa
nele universitarilor ieșeni, pre
ocupați să făurească omul nou 
într-o strinsă legătură a invă- 
țămintului cu știința și pro
ducția.

Astfel, pe dealul Palatului, 
sub aripi de istorie veche și 
nouă, ieșenii au sărbătorit cu 
însuflețire ziua națională a 
patriei.

....Trec rînduri. rînduri muncito
rii...". Cadențele vechiului si înflăcă- 
ratului marș muncitoresc au astăzi — 
în continua si multicolora revărsare a 
coloanelor — o deosebită, rezonantă 
în inimile si conștiințele tării : in
tr-adevăr. trec rînduri, rînduri cei ce 
reprezintă clasa conducătoare a socie
tății noastre. /

Un mare panou înăltat deasupra co
loanei bucureștenilor enunță un ade
văr definitoriu al climatului nostru 
politico-social, reliefat cu tărie în de
cursul acestui an, care va rămîne în
scris ca an de referință pentru adîn- 
cirea procesului democratici socialis-

te, muncitorești. Citim pe un panou : 
..Congresul consiliilor oamenilor mun
cii — forum al democrației munci
torești : Analiză-Decizie-Acțiune. 100— 
120 miliarde lei producție industrială 
suplimentară fată de actualele pre
vederi ale cincinalului".

Tn marile coloane ale demonstran
ților. reporterii si corespondenții 
„Scinteii". prezenti pe traseele săr
bătorești. au surprins zeci si zeci de 
exemple care oferă o ilustrare din
tre cele mai vil a caracterului revo
luționar. profund democratic al mă
surilor pe care conducerea partidului.

Imagini bucuriei
pentru marile izbînzi, ale 
optimismului și încrede
rii în viitorul și mai lumi
nos al patriei socialiste, 
expresii ale unității de 
nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul parti
dului, al secretarului său 

general.

Dumitru IGNEA 
lași

...Potrivit. tradiției, demonstrația oamenilor muncii din Capitală, prile
juită de cea de-a XXXIII-a aniversare, se încheie cu defilarea oamenilor 
de ordine, 
nat patriei 
unde timp 
de forță și

Din mii de piepturi răsună cintecul „Trei culori". Cîntec inchi- 
milenare. Aici, în inima patriei — Capitala României socialiste — 
de aproape trei ore a trecut prin fata tribunelor șuvoiul uman 
abnegație, de vibrant optimism.

Apoi fanfara intonează : „Partidul — Ceaușescu — România", ecou vi
brant al gindului întregii țări, luminoasă încununare a unei sărbători 
puternic marcate de unitatea 
cătorul său.

Pe frontispiciul celei mai
— ziua de 23 August, ajunsă 
în acest an munca și izbîpzile noastre în edificarea socialismului pe pămîntul 
României. Pentru că nu există cunună de lauri inai strălucitoare, mai po
trivită decît buchetul unic al faptelor noastre dăruite patriei.

Pe frontispiciul celei mai mari sărbători naționale a poporului nostru 
am înscris și în acest an. cu litere de granit, unitatea de nezdruncinat a 
tuturor celor ce înalță această operă — români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pentru că nu există mindrie mai mare decit buchetul 
unic de ginduri de recunoștință, de inimi bătind în aceeași cadență pentru

partidul-arhitect al epocii de ctitoriri fără precedent, pentru omul cu conștiința 
mereu trează, revoluționarul clarvăzător și comunistul de omenie aflat in 
fruntea partidului și statului nostru.

Pe frontispiciul celei mai mari sărbători naționale a poporului nostru 
am inscris și in acest am dragostea fără margini față de patria noastră — 
Republica Socialistă România. Din nou, sub faldurile sărbătorești, bucuria 
noastră, mindria de a fi oameni ai acestui pămint, cetățeni ai acestei țări 
a răsunat de Ia un punct cardinal Ig. celălalt punct cardinal al țării.

Am mai inscris pe frontispiciul sărbătorii viața noastră demnă, de fii 
ai poporului român liber, independent și suveran, cu fruntea sus și cu 
privirea îndreptată spre viitorul său de aur, comunist.

Și am înscris, deopotrivă, pe frontispiciul acestei sărbători, gîndul 
trainic de pace pe pămint și de prietenie cu toate popoarele lumii, de solida
ritate militantă și de preocupare responsabilă pentru ca omenirea să trăiască 
o eră de liniște — eliberată de coșmarul 
eră de înțelegere și colaborare, de viață 
verană pentru toți fiii Terrei.

Toate acestea le-am aflat exprimate 
gustul sărbătoresc. Toate acestea le-am

vibrant de coloanele țării în Au- 
citit în bucuria greu de cuprins in 

cuvinte pentru epoca de glorii pe care o edificăm sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru viitorul și mai măreț al patriei socialiste.

Reportai realizat de: Victor BÎREADEANU, Hie TANĂSACHE, 
FLORICA DINULESCU, Ilie ȘTEFAN, Dan CONSTANTIN 
și corespondenții „Scinteii". Foto : Agerpres și S. Cristian, E. Dichiseanu.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

îmi este plăcut să adresez Excelentei Voastre, în numele poporului 
arab sirian si al meu personal, cele mai călduroase si cordiale 
felicitări, precum si cele mai bune urări, pentru dumneavoastră per
sonal si pentru poporul român prieten.

Sînt fericit să exprim cu acest prilej extrema noastră satisfacție 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie si de cooperare dintre ță
rile noastre, pe baza celor convenite în cadrul întîlniriior noastre 
de la Damasc si București, ca si atașamentul nostru fată de con
tinua evoluție a acestor relații si de dezvoltarea lor în toate do
meniile.

Urez Excelentei Voastre fericire si sănătate, iar poporului român 
prieten noi succese în realizarea obiectivelor sale naționale. Doresc, 
de asemenea, ca eforturile noastre să fie încununate de succes în 
vederea realizării unei păci juste în regiunea noastră.

Primiți, vă rog. expresia înaltei mele consideratiuni.
HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei eliberării tării dumneavoastră. îmi 

este plăcut să transmit Excelentei Voastre felicitările mele, cele mai 
sincere.

De asemenea, formulez. în numele poporului si guvernului 
mexican, urări pentru continua prosperitate a nobilului popor român 
si pentru fericirea dumneavoastră personală.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este 

plăcut ca. în numele întregului popor zairez, unit în cadrul Miș
cării Populare a Revoluției, să adresez Excelenței Voastre și. prin 
intermediul dumneavoastră, poporului prieten român cele mai sin
cere și calde felicitări.

Acest eveniment fericit îmi permite să vă prezint cele mai 
bune urări de fericire personală pe care le transmit dumneavoastră 
și familiei dumneavoastră, precum și pentru prosperitatea țării dv.

Rămîn convins, domnule președinte, că relațiile de prietenie și 
cooperare dintre țările noastre se vor întări tot mai mult, pentru 
binele ambelor noastre popoare.

Cu cea mai înaltă considerație.
General de corp de armată

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA
Președintele fondator 

al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu sincer entuziasm, adresez Excelentei Voastre felicitările mele 

frățești, ale1 poporului și guvernului Columbiei, cu prilejul aniver
sării sărbătorii naționale a nobilei dumneavoastră patrii.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia-

■ ... .i ...... it'--___~

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale românești îmi oferă plăcuta' ocazie de 

a adresa Excelentei Voastre viile mele felicitări. La acestea adaug 
cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre, 
pentru prosperitatea poporului român și pentru dezvoltarea bunelor 
relații de prietenie care leagă țările noastre.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări 
de prosperitate pentru poporul român.

CARL GUSTAF R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România x
In numele poporului și guvernului militar provizoriu al Etiopiei 

socialiste și al meu personal, doresc să adresez Excelenței Voastre 
și. prin dumneavoastră, poporului și Guvernului Republicii Socialiste 
România salutările mele frățești, precum si sincere felicitări, cu 
această ocazie fericită a aniversării Zilei de eliberare a tării dv. 
Aș dori, de asemenea, să folosesc acest prilej să exprim urările 
mele cele mai bune pentru continua bunăstare a Excelenței Voastre 
si pentru progresul, fericirea și prosperitatea poporului prieten 
român.

Cu cea mai înaltă considerație, l

Locotenent colonel
MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ocazia Zilei naționale a tării dv. îmi oferă plăcerea să vă adresez 

dv. personal, precum și poporului român felicitările noastre cordiale, 
să urez țării dv. progres și prosperitate în continuare, iar dv. 
personal, multă sănătate. Fie ca relațiile dintre popoarele și țările 
noastre să se întărească și consolideze în continuare.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Democratice Populare a Yemenului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul togolez. mișcarea sa de unitate națională si guvernul său 

mi se alătură pentru a vă adresa dumneavoastră si. prin interme
diul dumneavoastră. întregului popor român, felicitările noastre cele 
mai călduroase cu ocazia sărbătorii naționale. Vă rugăm să primiți 
urările sincere de sănătate și fericire pe care vi le adresăm dum
neavoastră personal, ca și de prosperitate si bunăstare pentru po
porul român.

Lupta pe care o duc necontenit statele noastre împotriva impe
rialismului sub orice formă si pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale este o garanție în plus pentru întărirea 
legăturilor de prietenie și de cooperare care există în mod atît de 
fericit între cele două popoare ale noastre iubitoare de pace si li
bertate.

Cu înaltă consideratiune.
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togo,
Președinte fondator 

al Uniunii Poporului Togolez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să vă exprim, cu ocazia sărbătoririi 

Zilei dumneavoastră naționale, in numele poporului 'nostru, al 
conducerii naționale a P.A.I.G.C., al' Consiliului de Stat al Repu
blicii Guineea-Bissau, precum-și în numele meu personal, cele 
mai bune sentimente frățești’ și cele mai calde urări.

Folosim această, fericită ocazie pentru a vă exprima mîndria 
noastră in legătură cu dezvoltarea pe care o cunosc relațiile de 
priet -nie'. solidaritate și cooperare dintre România și Guineea- 
Bissau, în vederea realizării năzuințelor popoarelor noastre prie
tene.

Dorindu-vă sănătate Și fericire, exprimăm urări de progres și 
prosperitate poporului român prieten.

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, sînt fericit să 

transmit Excelentei Voastre calde felicitări si cele mai bune urări 
de sănătate personală si de prosperitate poporului român.

îmi exprim speranța că relațiile cordiale existente în prezent 
între Kenya si România se vor întări ne mai departe în avantajul 
reciproc al celor două popoare ale noastre.

JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România'
Cea de-a 33-a aniversare a sărbătorii dv. naționale, care coincide 

cu centenarul independenței dv., îmi oferă prilejul de a vă exprima, 
în numele poporului congolez. al partidului și guvernului său. feli
citările mele cele mai călduroase.

Poporul congolez, care este puternic atașat marii prietenii mili
tante cu poporul român, este convins că se vor întări și se vor 
dezvolta continuu relațiile de adevărată și sinceră cooperare, trai
nic stabilite între cele două țări.

Cu cea mai înaltă și frățească considerație.
Colonel JOACHIM YHOMBY OPANGO

, Președintele Comitetului militar 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președinte al Republicii Populare Congo,
Șeful statului, 

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republțcii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării — sărbătoarea națională 

a tării dumneavoastră — îmi este plăcut să vă transmit felicită
rile cordiale ale poporului și Guvernului Revoluționar al Forței 
Armate al Peru și, in mod deosebit, din partea mea personal, 
adresîndu-vă urări de fericire personală Excelentei Voastre, de 
prosperitate nobilului dumneavoastră popor și de continuă întărire 
a relațiilor prietenești care unesc ‘cele două țări ale noastre.

General de divizie
FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI

Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului" NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării, vă rog să primiți felicitările 

mele, precum si cele mal bune urări de prosperitate pentru poporul 
român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilej eliberării României. în numele poporului ci

priot. al guvernului si al'meu personal, vă adresez cele mai 
sincere felicitări și urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
si de progres si prosperitate pentru poporul român.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele ad-interim 

al Republicii Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

' Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de sub 

dominația fascistă. Comitetul Central al partidului AKEL vă trans
mite dumneavoastră. Partidului Comunist Român si poporului prie
ten român cele mai calde felicitări și cele mai' bune urări de noi 
succese în construirea socialismului, a unei vieți fericite.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al AKEL

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Republicii Socialiste România
Fericita sărbătorire a Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, de care Republica San Marino este legată prin raporturi 
de cordială prietenie, ne oferă plăcuta ocazie de a exprima Ex
celentei Voastre. în numele nostru, al guvernului si poporului san- 
mărinez. cele mai călduroase urări de pace, prosperitate si bună
stare națiunii si poporului român.

ALBERTO LONFERNINI
ANTONIO VOLPINARI

z Căpitani regenți

GIANCARLO GHIRONZI
Secretar de stat

' pentru afacerile externe
al Republicii Sân Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei naționale ă tării dumneavoastră, pri

mul ministru, guvernul și poporul Maltei mi se alătură în a adresa 
Excelentei Voastre și poporului român cele mai bune urări de fe
ricire și prosperitate continuă.

A. BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte, •
Cu ocazia celei de-a 33-a. aniversări a eliberării României de 

sub ocupația fascistă și a începutului construcției socialiste în 
România, vă urez să înaintați Cu succes pe calea dezvoltării so
cietății socialiste din tara dumneavoastră.

Fie ca această zi să marcheze Și întărirea cooperării și colabo
rării între partidele noastre.

ANDREAS PAPANDREU
Președintele PASOK

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

Președintele Republicii Socialiste România
Relațiile de cooperare prietenească dintre cele două țări ale 

noastre, pe de o parte, și dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist din Senegal, pe de altă parte, se dezvoltă fără 
încetare de la memorabila dumneavoastră vizită în Senegal.

Am plăcerea de aceea ca, folosind ocazia Zilei naționale a 
României, să vă adresez călduroase felicitări Și să vă reafirm prie
tenia poporului senegalez pentru poporul român.

Sînt convins că aceste relații se vor întări în interesul reciproc 
al fiecăreia dintre națiunile noastre și al păcii în lume.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai 
înalte și prietenești consideratiuni.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării României. în 

numele guvernului irakian și al meu personal, am plăcerea să 
transmit Excelentei Voastre, guvernului și poporului român, calde 
felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea și sănătatea dum
neavoastră, pentru progres și prosperitate poporului prieten român.

AHMED HASSAN AL BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, am plăcerea 

să transmit Excelenței Voastre, în numele Jamahiriei Arabe . Li
biene Populare Socialiste, sincerele noastre felicitări, fericire, pro
gres și prosperitate poporului prieten român.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
și al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu această ocazie fericită a aniversării Zilei de eliberare a tării 

dv.. poporul filipinez si doamna Marcos mi se alătură in a vă 
transmite Excelentei Voastre cele mai călduroase salutări, precum si 
cele mai bune și sincere urări de pace si prosperitate continuă 
pentru poporul român.

Doresc, de asemenea, să exprim dorința mea arzătoare ea rela
țiile cordiale existente între cele două țări ale noastre să continue 
să se dezvolte si adîncească în viitor.

Urez Excelenței Voastre si doamnei Ceausescu multă sănătate, 
fericire și succese continue,

FERDINAND E. MARCOS
• Președintele Filipinelor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilej naționale a Republicii Socialiste România! îmi 

este deosebit de agreabil să adresez Excelenței Voastre, în numele 
guvernului și poporului tunisian și al meu personal, sincere- feli
citări.

în această plăcută; împrejurare, exprim cele mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și 
Prosperitatea poporului român, pentru întărirea raporturilor de 
prietenie și cooperare între țările noastre.

HABIB BOUKGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România,
Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez Excelentei Voastre cele 

mai vii felicitări și exprim toate urările pentru fericirea dum
neavoastră personală, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului 
român.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea celei de-a 33-a aniversări a eliberării frumoasei 

dumneavoastră țări. Republica Socialistă România, ne oferă fericita 
ocazie de a vă adresa. în numele întregului popor beninez. al Co
mitetului Central al Partidului Revoluționar din Benin, al Gu
vernului Militar Revoluționar și în numele meu personal, cele mai 
sincere si mai călduroase felicitări.

Puternicele legături de cooperare în toate domeniile dintre țările 
noastre sînt garanția prieteniei si frăției de clasă ce există între 
popoarele noastre. însuflețite și decise- mai mult ca oricînd să ză
dărnicească toate planurile imperialismului international în declin.

Exprimăm urările cele mai sincere pentru succesul eforturilor pe 
care le desfășurati fără încetare în lume. în scopul instaurării erei 
socialiste, a adevăratei prietenii si păcii între toate popoarele.

Cu cea mai înaltă considerație.
MATHIEU KEREKOU

Președintele Republicii Populare Benin

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei de eliberare a Republicii Socialiste 

România, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre cele mai 
călduroase felicitări, să vă urez dv. personal multă sănătate și 
fericire, iar poporului român succese și prosperitate în continuare.

KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emirul statului Qatar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale, vă exprimăm. In numele guvernului si 

poporului Republicii Surinam, cele mai cordiale felicitări si cele 
mai bune urări pentru viitorul Republicii Socialiste România, al 
poporului, președintelui si guvernului său.

Dr. JOHAN H. FERRIER
Președintele Republicii Surinam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelenta Voastră,
Este o mare plăcere pentru mine ca. în numele guvernului si al 

ponorului Botswanei. precum si al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, poporului si Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia cele mai sincere urări si felicitări cu ocazia celei de-a 33-a 
aniversări a Zilei naționale a României.

Fie ca relațiile cordiale care există între țările si popoarele noas
tre să crească si să prospere pentru binele nostru comun.

Q. K. J. MASIRE
Președinte interimar 

al Republicii Botswana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am marea plăcere să adresez Excelenței Voastre și poporului ro

mân, cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România, caldele mele felicitări șj urări de prosperitate pentru țara 
dumneavoastră.

Regina ELISABETA II

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

vă adresez, domnule președinte, felicitările mele cele mai sincere, 
precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și a poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

mit Excelentei Voastre felicitările mele cordiale, sincere urări de 
fericire personală și de prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

am deosebita plăcere să transmit Excelentei Voastre sincere felici
tări, împreună cu urările mele cele mai bune de fericire personală 
și sănătate și un viitor fericit poporului român.

RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Președintele federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României. în numele po

porului brazilian si al meu personal, rog Excelenta Voastră să 
primească cele mai sincere urări de fericire personală si de prospe
ritate poporului român.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative Brazilia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi oferă deosebita 

plăcere de a adresa Excelenței Voastre felicitările profunde și urările 
călduroase ale Consiliului Federal de fericire personală și de prospe
ritate tării dumneavoastră.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale. în numele guvernului 

și poporului din Trinidad și Tobago, precum și al meu personal, 
adresez guvernului și poporului României calde felicitări, precum 
și cele mai burie urări de viitor.

ELLIS CLARKE
Președintele Trinidad-Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ocazia fericită a Zilei naționale a României îmi oferă marea 

plăcere să transmit Excelentei Voastre și poporului dv. prieten, 
în numele poporului și guvernului Regatului Hașemit al Iorda
niei, sincerele noastre felicitări.

Fără îndoială că bunele relații care există între cele două țări 
ale noastre se vor întări în interesul celor două națiuni ale 
noastre.

Urez Excelentei Voastre sănătate, precum și fericire personală, 
iar tării dumneavoastră progres și prosperitate, în continuare.

Regent EL HASSAN BIN TALAL

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al Zilei naționale a României, doresc-să adresez 

Excelenței Voastre. în numele meu și al poporului din Kuweit, sin
cerele noastre felicitări, precum și cordiale urări de fericire dumnea
voastră personal și poporului prieten român.

SABAH AL SALEM AL SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei de eliberare a Republicii Socialiste 

România. în numele guvernului și poporului Nepalului, adresez 
Excelentei Voastre felicitări cordiale si cele mai bune urări pentru 
fericirea dv. personală, pentru progresul si prosperitatea poporului 
român.

BIRENDRA R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al Zilei naționale a tării dumneavoastră, vă 

adresez cele mai calde felicitări si cele mai bune urări de sănă
tate si fericire personală Excelentei Voastre.

TUANKU YAHYA PUTRA IBNI 
AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM 

Suveran al Malayeziei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să-mi permiteți să vă 

adresez urările mele călduroase și sincere pentru fericirea dum
neavoastră personală și a poporului român.

Cu înaltă considerațiune,

SADRUDDIN AGA KHAN
Înalt comisar al O.N.V. pentru refugiați



SCINTEIA - joi 25 august 1977

X

PAGINA 5

Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO
In numele poporului român, al guvernului și al meu personal, vă adresez, 

cu ocazia aniversării proclamării independenței de stat a Republicii Orien
tale a Uruguayului, sincere felicitări, urări de progres și prosperitate poporu
lui Uruguayan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tv
Programul 1

16,00 Telex.
16,05 Dicționar școlar.
16,<35 Curs de limbă rusă
17,05 Zilele muzicii românești

Concertul coralei „Paul Constan- 
tinescu* * a Palatului culturii din 
Ploiești

CAIRO. — Președintele Republicii 
Arabe Egipt. Mohammed Anwar El 
Sadat, l-a primit, la Alexandria, pe 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Yasser Arafat. întrevederea a 
fost consacrată examinării situației 
din Orientul Mijlociu, convorbirile în- 
seriindu-se in cadrul consultărilor e- 
gipteano—palestinene — informează 
agenția M.E.N.

După vizita în Egipt Yasser Arafat 
a sosit la Tripoli, unde, miercuri, a 
avut o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim.

★
BEIRUT. — în localitatea Htaura 

din Liban au avut loc, miercuri, con
vorbiri între Fuad Boutros, vicepre- 
mier și ministru de externe al Liba
nului, și Abdel Halim Khaddam, 
vicepremier și ministru de externe 
al Siriei. Potrivit agenției France 
Presse, Khaddam a declarat că dis
cuțiile s-au concentrat asupra eta
pei de punere în aplicare te sudul 
Libanului a acordului siriano-pales- 
tineano-libanez de la Htaura, din 25 
iulie a.c.

DAMASC. — Agenția France 
Presse anunță, citind surse oficiale 
siriene, că Siria a cerut organizarea 
unei reuniuni a miniștrilor de ex
terne ai țărilor islamice la 26 sep
tembrie. la New York, iar la 27 sep
tembrie a unei reuniuni a miniștri
lor de externe ai țărilor nealiniate, 

în mesajele adresate în acest sens 
secretarului general al Conferinței 
islamice și respectiv ministrului de 
externe al Sri Lankăi se subliniază 
că reuniunile ar trebui să exami
neze situația actuală din regiunea 
Orientului Mijlociu.

Dirijor: Gh. Ionescu
17.20 Jocurile mondiale universitare

Selecțiuni înregistrate de la Sofia
18.20 România pitorească
18.50 Moștenire pentru viitor
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Trasee ale muncii și afirmării ti

neretului

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

Noi succese ale reprezentanților studențimii 

din România la „Universiadă"

v Luptătorii au cucerit 
o salbă de medalii

• 3 de aur, 3 de argint, 2 de bronz • La tenis — o medalie de aur, 
iar la atletism una de argint și una de bronz

CORESPONDENTA DIN SOFIA

Chiar în ziua marii noastre sărbă
tori, Virginia Ruzici și Florența Mi
hai intrau pe terenul din parcul 
sportiv „Akademik" spre a-și măsura 
puterile cu perechea cehoslovacă To- 
manova — Brzakova, în finala pro
bei de dublu feminin. Emoționate fe
tele noastre, nerăbdători noi. ceilalți 
de pe margine, să transmitem in țară 
încă un eventual succes, optimist și 
neobosit în încurajări, ca mereu aici 
la Sofia, grupul de studente și stu- 
denți români aflați în mica tribună 
de lemn a terenului. Meciul a început 
prinitr-un break fulgerător al cuplului 
român, la care adversarele au răs
puns in același fel în ghemul al doi
lea ! Era limpede de la bun început 
că vom avea parte de o finală aprigă 
și agreabilă ca spectacol. 'Cehoslova
cele mai realizează un ghem pe ser
viciul iromâncelor și conduceau la un 
moment dat cu 5 la 3. în finalul se
tului am văzut lovituri extraordinare, 
mai ales ale Florenței Mihai, care 
le-au adus fetelor noastre 4 ghemuri 
succesive și victoria cu 7 la 5. Și 
cel de-al doilea set s-a desfășurat 
în mod asemănător : un prim break 
cu același răspuns cehoslovac, apoi iar 
avantaj pentru adversare. O „dublă 
rachetă" la una dintre adversare, ne
sancționată de arbitru, a enervat-o 
însă pe Virginia Ruzici si a fost rân
dul acesteia să contribuie la egalare.

cinema
• Cronica anilor de foc : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cantată pentru Chile : GRI- 
VIȚA — 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, la grădină — 19,15, FA
VORIT — 9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 
20,15, EXCELSIOR — 9; 11,45;
14,15; 17; 19,45, GRADINA DI
NAMO — 19,45.
• Ciclul tematic „File de epopee*.  
Columna : SCALA — 9,30; 12,45; 
16; 19,15.
• Și a venit ziua lămfilor negre : 
PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FESTIVAL — 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15 20,30, la gră
dină — 19,30, GRADINA CAPITOL 
— 19,30.
• Veronica : DOINA —- 9,30; 11,30; 
13,30; 15,30; 17,30; 20.
• Străina : GLORIA — 9; 12; 16; 
19, MELODIA — 9; 12; 16; 19, FE

20.30 Seară de teatru : „Tatăl nostru 
uneori" de Eugen Lumezianu 
Spectacol preluat de la Teatrul 
dramatic din Constanța

21,55 Din cîntecele și dansurile po
poarelor

22,20 Telejurnal
22,3j închiderea programului

Programul 2
19.50 Concert susținut de orchestra 

simfonică a Radioteleviziunii
21,05 Telex
21,10 Un fapt văzut de aproape 

Reportaj
21.30 Memorialiști de ieri, memorialiști 

de azi
Momente șl oameni din trecutul 
Bucureștilor

21.50 Emisiune de știință
Despre mecanismele percepției

22.30 închiderea programului

crearea avantajului si câștigarea se
tului și finalei prin mai multe mingi 
splendide. Tie-break și 7 la 6 în setul 
secund, plecăm cu toții, cei de pe 
margine, în tribunele terenului cen
tral. să le aplaudăm pe Virginia si 
Florența în clipele în care vor fi pro
clamate campioane mondiale univer
sitare. Dublul român urcă pe podium, 
fetele primesc medaliile de aur și se 
întorc să salute tricolorul nostru ri
dicat pe cel mai înalt catarg.

Abia terminată această festivitate, 
si iat-o pe Ruzici. însoțită de Dumi
tru Hărăidău. din nou pe teren pen
tru un meci semifinal la dublu mixt 
cu perechea sovietică Biriukova — 
Ahmerov. Cuplul nostru cîștigâ, și din 
nou în finală împotriva unei perechi 
cehoslovace, din nou Tomanova si 
partenerul ei redutabil. Slozil.

La lupte greco-romane, conform 
angajamentului, pe măsura talentu
lui și a pregătirii desfășurate, repre
zentanții noștri au cules ieri o salbă 
de medalii, în acest turneu al „U- 
niversiadei". în întrecerea cu luptă
tori din Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria 
și Iugoslavia, aureolați cu titluri 
olimpice, mondiale sau europene. 
Constantin Alexandru (categ. 48 kg). 
Ion Păun (categ. 62 kg) și Ion Drăica 
(categ. 82 kg) au cucerit medaliile de 
aur. Nicu Gingă (categ. 52 kg). Ște
fan Rusu (categ. 68 kg) și Gh. Ciobo-

ROVIAR — 9; 12; 16; 19, GRA
DINA TITAN — 20.15.
• Oaspeți de seară : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18; 20.
• Lumea animalelor : FLAMURA

, • Omul liniștit : FLAMURA — 
11; 14; 17; 20, AURORA — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 19,30, TOMIS
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, la 
grădină — 20,15.
• Tănase Scatiu : BUCEGI — 9; 
12; 16; 19.
• Robin Hood junior î EFORIE — 
9; 11,15; 13,30.
• Represalii Ia Roma : EFORIE
— 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste, mare e puterea ta :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Timidul : LIRA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
20,15.
• Trei zile și trei nopți : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Rocky : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, VOLGA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, GRADINA MOȘILOR
— 20.
• Inspectorul și fantoma : COS
MOS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, PACEA — 16; 18; 20. *

Cronica
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră. membrii delegației parlamentare 
egiptene, condusă de dr. Sayed Aii 
El Sayed, vicepreședinte al Adunării 
Poporului, au fost în zilele de 23 și 
24 august oaspeții județului Con
stanța. Membrii delegației au avut 
întrevederi cu tovarășul Gheorghe 
Trandafir, primarul municipiului Con
stanța, și au vizitat stațiunile de pe 
litoral.

★
în perioada 19—23 august a făcut 

o vizită în țara noastră senatorul

Sosirea in Capitală a președintelui in exercițiu 
al Adunării Generale a 0. N. U.

Miercuri a sosit în Capitală pre
ședintele în exercițiu al Adunării Ge
nerale a O.N.U., Hamilton S. Ame- 
rasinghe. care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, efectuează o vi
zită oficială în țara noastră.

taru (categ. 74 kg) — medaliile de 
argint, iar N. Horinceanu . (categ. 
57 kg) și Petre Dicu (categ. 90 kg) 
medaliile de bronz.

Dacă reprezentanții tenisului 
și luptătorii de greco-romane au 
reușit să urce pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului „Uni
versiadei ’77“. atleții si atletele s-au 
limitat la medalii de argint Și de 
bronz. Ne-am așteptat ca binecu
noscutele noastre atlete Natalia Mă
rășescu și Maria Puică să adop-, 
te o altfel de tactică în cursa de 
1 500 metri. Dar ele n-au impus din 
păcate alergării acel ritm iute încă 
din primul tur de pistă Și au fost 
iarăși învinse la sprint. O fotogra
fie a sosirii le arată pe primele trei 
clasate — Petrova, Mărășescu și 
Puică în efortul finișului : un pas 
mai mult, o zecime de secundă în 
minus Și Natalia ar fi cîștigat cursa. 
Trimisul cotidianului italian „L’Uni- 
tă“. specialist în atletism, ne 
transcrie timpul acesta infim în dis
tantă — 70—75 cm — cu, atîta a 
pierdut o cursă de 1 500 metri Na
talia. O felicităm desigur pe Natalia 
Mărășescu pentru această medalie de 
argint, ca șl pe Maria Puică pen
tru cealaltă, de bronz. însă nu putem 
să nu le spunem că e păcat de a- 
tîta efort în pregătire, de atîtea sute 
de kilometri de antrenament anual, 
dacă nu-și îmbunătățesc tactica de 
alergare pentru a culege roadele de 
aur ale unei munci atit de serioase.

★
Alte rezultate ale sportivilor ro

mâni : în turneul masculin de volei, 
selecționata României a obținut o 
spectaculoasă victorie cu 3—0 (20—18, 
15—12. 15—6) în fața echipei Japo
niei La polo pe apă echipa Româ
niei a obținut a treia victorie conse
cutivă, învingînd cu 8—6 selecționata
S.U.A. Echipa feminină de baschet a 
cîștigat cu scorul de 67—55 meciul 
susținut în compania echipei R.P. 
Chineze.

Valeriu MIRONESCU

• Ultima noapte a singurătății : 
POPULAR — 15.45; 18; 20.
• Desene animate — 9.30; 11.30;
13,30, Zidul — 15,30; 17,30; 19,45 : 
MUNCA.
• Potopul (seriile I și II) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Roșcovanul : FLACARA —
9,30; 11.30; 13,30.
• Premiera : FLACARA — 16; 
18; 20. ♦
• Potopul (seriile III și IV) : 
PROGRESUL — 16; 19.
• Frații mei, păsări călătoare : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, la grădină — 20,15, PARC- 
HOTEL — 20.
• Mica Ondina — 9; 11,15; 13,30, 
Lenin în Polonia — 15,45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• „Stejar*  — extremă urgență : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver — 9; 11; 
13, Puterea și Adevărul — 16; 19 : 
FLOREASCA.
• Joe Kidd : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pinocchio — 10; 12, Pledoarie 
pentru dragoste — 16; 18; 20 : CO- 
TROCENI.
• Operațiunea „Petrol*  : GRA
DINA BUCEGI — 20.
• Comedie mută ’77 : GRADINA 
FLACARA — 20.

zilei
american Harrison Williams, pre
ședintele Comitetului pentru resurse 
umane din Senatul S.U.A. în timpul 
șederii in țara noastră, oaspetele a 
avut convorbiri cu președintele Marii 
Adunări Naționale. Nicolae Giosan, 
precum și la Ministerul Muncii și 
Ministerul Sănătății, s-a întîlnit cu 
reprezentanți ai consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană și'a vizitat instituții social- 
culturale din București și Brașov,.

(Agerpres)

La' sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

A fost de față B. R. Devarajan. re
prezentantul P.N.U.D. la București.

Ieri la fotbal
Meciurile etapei a doua a noului 

campionat de fotbal, disputate ieri, 
pe o vreme puțin propice (ploaie, 
frig), s-au încheiat. în majoritatea ca
zurilor, cu victoriile gazdelor. în pa
tru partide, scorurile au fost egale. 
Iată însă rezultatele tehnice : Steaua 
— Jiul 4—1, AS. A. Tg. Mureș — F.C. 
Bihor 4—1, U.T.A. — C.S. Tîrgoviște 
2—0, Politehnica Iași — Dinamo 2—1. 
Sportul studențesc — F.C. Constanța 
1—0, F.C. Corvinul — F.C. Argeș 2—2. 
Politehnica Timișoara — Universita
tea Craiova 1—1. F.C.M. Reșița — F.C. 
Petrolul 1—1. S.C. Bacău — F.C. O- 
limpia 1—1. în urma acestor rezultate, 
în clasament conduc — cu același nu
măr de puncte (3) și cu același gola
veraj (plus 3) — Universitatea Cra
iova și A.S.A. Tg. Mures.

O nouă etapă va avea loc duminică. 
28 august. în Capitală : Dinamo — 
Sportul studențesc, iar în tară : F.C. 
Petrolul — Steaua. F.C. Corvinul — 
U.T.A.. F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș. F.C. Constanta — F.C.M. Reșița. 
C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău. Uni
versitatea Craiova — Politehnica Iași. 
F.C. Bihor — Politehnica Timișoara și 
F.C. Olimpia — Jiul.

CANOTAJ
Pe lacul Bosbaan din apro

piere de Amsterdam — Olan
da — au continuat campionatele 
mondiale da canotaj academic. Pen
tru semifinalele probelor de 4 rame, 
2 plus 1 și 2 fără cirmaci, care vor 
avea loc vineri, s-au calificat și echi
pajele masculine ale României. Fina
lele probelor masculine sînt progra
mate pentru duminică, 28 august. Fi
nalele probelor feminine se vor des
fășura sîmbătă, 27 august Pină în 
prezent, pentru finale s-a calificat 
echipajul de 8+1 al României. As
tăzi. în recalificări vor par
ticipa, la probele respective, echi
pajele României la schi! simplu, 
4 plus 1 visle, 4 plus 1 rame și 2 fără 

I cîrmaci.

• Șapte păcate : GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
• Urmărire Ia Amsterdam ; GRA
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căsătoria — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu*  
(rotonda Ateneului) : Spectacol de 
sunet și lumină „Muzica in Bucu- 
reștiul de ieri și de azi*  — 19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Din stejar, 
stejar răsare*  20.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Spectacol de sunet 
și lumină „Imn pentru oamenii 
acestui pămînt*  — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : Cam- 
ping-Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  : Bucuroși de oaspeți —
18,30.

Tovarășul Erich Honecker 
împlinește 65 de ani

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Dragă tovarășe Honecker,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, am deosebita plăcere ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, ai 
poporului român și al meu personal, să vă adresez cele 
mai calde felicitări. împreună cu sentimentele mele de 
stimă și prietenie, urări de sănătate și de noi succese în 
activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

Poporul și partidul nostru salută în dumneavoastră, 
dragă tovarășe Honecker, un revoluționar încercat, un mi
litant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, care și-a dedicat viața slujirii intereselor 
și aspirațiilor poporului, înfloririi și afirmării tot mai pu
ternice a R. D. Germane, cauzei socialismului și păcii.

.Dumneavoastră ați adus o contribuție remarcabilă la 
succesele obținute ție oamenii muncii, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania, în toate dome
niile construcției economice și sociale, in făurirea socie-

BERLIN 
tații socialiste dezvoltate în R. D. Germană — primul stat 
german al muncitorilor și țăranilor.

îmi amintesc cu profundă plăcere de Întîlnirile noastre, 
de convorbirile și înțelegerile la care am ajuns cu prilejul 
vizitei pe care; am făcut-o în R. D. Germană în cursul 
lunii iunie. Sînt ferm convins că, acționînd pe mai de
parte împreună, in spiritul Declarației comune pe care 
am semnat-o cu dumneavoastră la Berlin, relațiile de 
prietenie și colaborare frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democrată Ger
mană se vor dezvolta și diversifica tot mai puternic, ceea 
ce corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei so
cialismului și păcii in lume.

La ziua dumneavoastră de naștere, dragă tovarășe 
Honecker, vă urez din toată inima multă sănătate, viață 
îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfă- 
șurați in fruntea partidului și statului, pentru înflorirea 
continuă a Republicii Democrate Germany.

NICQLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Comuniștii. întregul popor al Re
publicii Democrate Germane ce
lebrează astăzi împlinirea a 65 de 
ani de la nașterea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. președintele Consiliu
lui de Stat al R.D. Germane, 
vechi și încercat revoluționar, 
militant eminent al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. In spiritul caldei 
prietenii care îi leagă de po
porul R.D. Germane, al sim
patiei și stimei tovărășești față 
de Partidul Socialist Unit din 
Germania, comuniștii români, 
poporul nostru participă din 
inimă la acest eveniment ani
versar, sentimentele lor gă- 
sindu-și pregnantă expresie în 
mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tovarășului 
Erich Honecker.

Fiu credincios al poporului 
său, tovarășul Honecker și-a 
dedicat întreaga viată si ac
tivitate slujirii cu devoțiune a 
intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, cauzei parti
dului său, idealurilor celor mai 
înaintate ale omenirii.

Născut la 25 august 1912, 
într-o familie de mineri din 
Neuenkirchen (Saar), tovarășul . 
Erich Honecker și-a făcut 
ucenicia in meseria de dul
gher, intrând apoi în sindica
tul muncitorilor din această 
ramură. încă de la virsta 
de 10 ani a fost primit in gru
pele comuniste de copii. Anul 
1926. cînd a intrat în rândurile Uniu
nii Tineretului Comunist, a marcat 
Începutul activității sale de militant 
politic în cadrul luptei tuturor for
țelor progresiste din Germania pentru 
democrație și socialism. în 1929 a fost 
primit în Partidul Comunist din Ger
mania. iar în 1934 a fost ales membru 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist din Germania.

în anii grei ai dictaturii hitleriste. 
cind P.C. din Germania a înfruntat 
cu eroism forțele reactiunii. organi- 
zind lupta maselor populare pentru 
libertate și salvgardarea ființei na
ționale. împotriva pregătirilor de 
război, tovarășul Erich Honecker a 
fost prezent, in primele rânduri. în 
numeroase momente ale acestei 
lupte : a participat la organizarea 
activității ilegale a tineretului comu
nist în regiunea Ruhr. în Baden, 
Hessen. Wiirtemberg și Palatinat, a 
luat parte la acțiunile comune ale ti
nerilor comuniști și social-democrati. 
a reprezentat tineretul german la 
Conferința internațională de la Paris, 
din 1933, a tineretului antifascist. în 
decembrie 1935 a fost arestat, iar în 
1937 a fost condamnat de un tribunal 
fascist la*  10 ani închisoare pentru 
activitatea sa în ilegalitate, rămînînd 
în temniță pină în 1945.

Odată cu zdrobirea hitlerismului, 
ca urmare a istoricei victorii a 
coaliției antifasciste. în cadrul căreia 
greul luptelor l-a purtat Uniunea 
Sovietică, forțele democratice, pro
gresiste din partea de răsărit a Ger
maniei s-au putut dezvolta si afirma 
în mod liber, organizînd o vastă acti
vitate pentru edificarea unei vieți 

noi. Tovarășul Erich Honecker a în
deplinit în această perioadă impor
tante sarcini de partid. în special în 
mobilizarea tinerei generații, numă-

rindu-se printre întemeietorii Uniu
nii Tineretului Liber German. în ca
drul căreia a îndeplinit, din 1946 pină 
în 1955. funcția de președinte al 
Consiliului Central al acestei orga
nizații.

Tovarășul Erich Honecker a parti
cipat intens la acțiunile in vederea 
unificării P.C. din Germania cu 
Partidul Social-Democrat, realizarea 
unității ideologice și organizatorice 
a clasei muncitoare impunindu-se ca 
o necesitate obiectivă pentru făurirea 
pe teritoriul răsăritean a unui stat 
german nou. democratic si antifas
cist, primul stat german al muncito
rilor si țăranilor. De la Congresul de 
constituire a Partidului Socialist Unit 
din Germania, din aprilie 1946, tova
rășul Honecker face parte neîntrerupt 
din conducerea partidului. In 1971 a 
fost ales prim-secretar. iar după Con
gresul al IX-lea, la 22 mai 1976, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.S.U.G. Din octombrie 1976 
este președinte al Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

învestit cu cele mai înalte funcții 
de partid și de stat, tovarășul Erich 
Honecker desfășoară o activitate 
neobosită dedicată dezvoltării mul
tilaterale a operei de construcție so
cialistă în R.D. Germană, pentru în
tărirea prieteniei și colaborării dintre 
țările socialiste, pentru promovarea 
cauzei păcii, colaborării si progresu
lui în lume.

Aniversarea zilei de naștere a to
varășului Erich Honecker constituie 
un nou prilej pentru a evidenția 
trăinicia legăturilor de prietenie, co
laborare si solidaritate dintre parti
dele și popoarele noastre, legături cu 
vechi si bogate tradiții în trecutul lor 

de luptă împotriva exploatării si 
asupririi, a imperialismului si fascis
mului.

Stimulate puternic de comunitatea 
de orânduire, de ideologie și 
țeluri, relațiile dintre România 
socialistă și Republica Demo
crată Germană înfățișează un 
bogat și multilateral tablou. O 
contribuție determinantă la 
dezvoltarea continuă a acestor 
relații o aduc legăturile de co
laborare și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.S.U.G.. contactele 
și întîlnirile frecvente la nive
lul cel mai înalt. în acest ca
dru, convorbirile care au avut 
loc între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker 
in vara acestui an, cu ocazia 
vizitei delegației de partid și 
de stat a României în țara 
prietenă. înțelegerile stabilite 
— sintetizate în „Declarația cu 
privire la adincirea prieteniei 
și dezvoltarea colaborării fră
țești dintre .Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Re
publica Socialistă România ?i 
ReDublica Democrată Germa
nă" — au deschis noi șl fertile 
orizonturi extinderii conlucrării 
între cele două țări. în spiri
tul prevederilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală, semnat în 1972.

Procesul de întărire continuă 
a prieteniei dintre cele două 
popoare își are o solidă 
temelie materială în co

laborarea pe plan economic și teh- 
nico-știintific. Grăitoare în acest 
sens este însăși dinamica schimburi
lor noastre economice. R.D.G. ocu- 
pînd locul al doilea după U.R.S.S. in 
comerțul exterior al României cu ta
rile socialiste. O pondere tot mai 
substanțială in conlucrarea dintre 
România și R.D.G. revine formelor 
moderne de colaborare, respectiv 
cooperarea și specializarea in produc
ție, cercetare și proiectare într-o serie 
de ramuri de vîrf ale progresului 
tehnic — Înțelegerile realizate în ulti
mul timp fiind de natură să dea un 
și mai puternic impuls operei de edi
ficare a socialismului în cele două 
țări.

în același timp, se întărește con
tinuu conlucrarea dintre cele două 
țări pe planul vieții internaționale. în 
promovarea telurilor nobile ale des
tinderii. păcii, colaborării si înțele
gerii între toate națiunile lumii.

în această zi aniversară, comuniș
tii. întregul popor român adresează 
tovarășului Erich Honecker călduroa
se felicitări, urări de sănătate si 
viață îndelungată, de noi succese in 
activitatea de înaltă răspundere ce o 
desfășoară in fruntea P.S.U.G.. a 
Consiliului de Stat, pentru continua 
propășire a Republicii Democrate 
Germane pe drumul victorios al so
cialismului. Transmitted salutul său 
frățesc poporului R.D. Germane, po
porul român își exprimă încrederea 
că relațiile de strînsă prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre cele două țări se vor dezvolta 
și adînci necontenit, spre binele co
mun. al cauzei unității țărilor socia
liste. pentru triumful idealurilor so
cialismului. progresului și păcii.
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REUNIUNEA MIȘCĂRII PUGWASH

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR, 
PROBLEMELE DEZARMĂRII NUCLEARE
BONN 24 (Agerpres). — în prezen

ta a circa 300 de oameni de știință 
din 60 de țări, la Miinchen au Început 
lucrările celei de-a 27-a reuniuni a 
Mișcării Pugwash. Pe agenda de 
lucru figurează, între altele, pro
bleme privind controlul armelor, ne- 
proliferarea armelor nucleare, crearea 
unei zone lipsite de arme nucleare în 
cadrul țărilor în cura de dezvoltare, 
chestiuni privind criza de energie si 
de materii prime.

AFRICA AUSTRALA
• Reuniune la nivel înalt la Lusaka O Conferința împotriva 

apartheidului de la Lagos
LUSAKA 24 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Zambiei a a- 
nunțat că reuniunea la nivel înalt 
a țărilor învecinate Rhodesiei. aflate 
în „prima linie" a confruntării eu 
regimurile minoritare rasiste din 
Africa australă, va avea loc vineri la 
Lusaka, și nu sîmbătă, după cum se 
indicase din surse diplomatice.

în cadrul întîlnirii. președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere. va pre
zenta un raport referitor la recenta 
sa vizită în Statele Unite si în Ma
rea Brltanie. După cum s-a mai a- 
nunțat, luni, la Dar Es Salaam, șeful 
statului tanzanian a declarat că 
Marea Britanie si S.U.A., precum și 
țările din „prima linie" sînt de acord 
pentru ca planul de reglementare a 
problemei rhodesiene să prevadă 
desființarea armatei regimului rasist 
ilegal de la Salisbury.

într-o declarație făcută înaintea în
ceperii lucrărilor reuniunii, un purtă
tor de cuvînt a subliniat că oamenii 
de știință au adresat un apel guver
nului Statelor Unite în care se cere 
sistarea construirii bombei cu neu
troni. Oamenii de știintă din cadrul 
Mișcării Pugwash consideră că 
această bombă reprezintă o amenin
țare la adresa păcii mondiale, a spus 
purtătorul de cuvînt.

LAGOS. — în cadrul Conferinței 
internaționale împotriva apartheidu
lui. organizată sub auspiciile O.N.U.. 
care se desfășoară la Lagos, nume
roși vorbitori au condamnat cu vehe
mentă politica cercurilor rasiste de la 
Pretoria.

Sean MacBride. fost comisar al 
O.N.U. pentru Namibia, laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, a cerut 
constituirea unui Comitet de experti. 
însărcinat cu stabilirea „surselor de 
material nuclear" utilizat de Republi
ca Sud-Africană. El a afirmat că re
gimul rasist de la Pretoria a achizi
ționat arme nucleare, beneficiind de 
asistenta unor puteri nucleare occi
dentale.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al Australiei Andrew Peacock, 
a exprimat profunda îngrijorare^ a 
guvernului de la Canberra în legătu
ră cu eventualitatea ca R.S.A. 6ă-și 
construiască arme nucleare.
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TELEGRAME EXTERNE Evoluția conflictului etiopiano-somalez
VIZITA PREȘEDINTELUI I. B. TITO IN R. P. D. COREEANA

1

PHENIAN 24 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F. Jugo
slavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, a sosit, la 
24 august. într-o vizită oficială de 
prietenie in R.P.D. Coreeană.

Capriciile vremii
INDIA. — Peste un milion și ju

mătate de locuitori ai Indiei au fost 
afectați de inundațiile abătute asupra 
acestei țări, calamități care au pro
vocat moartea a opt persoane in 
statul Assam, unde apele revărsate 
ale Brahmaputrei si afluenților săi 
au atins cota de alertă pe o lungime 
de 800 km. Culturile agricole de se
zon au fost distruse pe o întindere 
de aproape 223 000 hectare.

JAPONIA. — Un nou record me
teorologic a fost doborit in această 
lună la Tokio, unde a plouai timp 
de 18 ore fără întrerupere. Ploile au 
fost însoțite de scăderi bruște de 
temperatură.

POLONIA. — După cum anunță 
agenția P.A.P., aproape în întreaga 
Polonie continuă să plouă. In voie
vodatul Opole, apele rîurilor, care 
au ieșit din matca lor. au inundat 
peste 10 000 hectare de terenuri a- 
gricole și pășuni, au distrus cîteva 
poduri și estacade, precum și o parte 
din șosele. In voievodatul Skierne- 
wice. apa a' inundat aproximativ 
35 000 hectare de terenuri, iar in vo
ievodatul Wroclaw — aproape 3 000 
hectare.

La sosire. Iosip Broz Tito a fost 
salutat de Kim Ir Sen. președintele 
R.P.D. Coreene, secretarul general 
al C.C. al Partițlului Muncii din 
Coreea. >

ITALIA. — Ploile torențiale, furtu
nile violente și vîntul care s-au 
abătut timp de o săptămînă asupra 
mai multor regiuni din centrul și 
nordul Italiei au provocat economiei 
naționale însemnate daune materia
le, evaluate la sute de milioane de 
lire italiene. Circulația auto a fost 
întreruptă într-o serie de regiuni din 
centrul și nordul țării.

TURCIA — Cea mai călduroasă vară 
din ultimii 45 de ani se înregistrea
ză anul acesta în Turcia. Mercurul 
termometrelor a urcat în special pe 
litoralul mediteranean, unde în ul
timele luni nu au mai căzut aproa
pe deloc precipitații. Potrivit relată
rilor Camerei de comerț din Izmir, 
în sudul Turciei bînjruie o secetă care 
amenință să provoace pagube în
semnate culturilor de bumbac și de 
cereale.

S.U.A. — Un număr de cinci per
soane și-au pierdut viața și peste 50 
au fost grav rănite in urma uraganu
lui care s-a abătut asupra localității 
Neoga (Illinois), Uraganul a distrus 
zeci de case, linii electrice si de tele
comunicații.

ORIENTUL MIJLOCIU
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 

Un comunicat militar guvernamental. 
dat publicității marți la Addis 
Abeba, și reluat de agenția U.P.I., in
formează că forțele armate etiopiene 
au fost angajate în noi acțiuni mi
litare de anvergură. Astfel, se men
ționează în comunicat, trupele soma
leze, sprijinite de avioane, tancuri și 
artilerie au lansat noi atacuri in în
cercarea de a ocupa importantul cen
tru industrial Dire Dawa din provin
cia Ogaden (sud-estul Etiopiei). 
Comunicatul menționat preciza că 
aproximativ 1 000 de militari somalezi 
au fost uciși sau răniți și că forțele 
etiopiene au doborit două avioane 
militare supersonice, au capturat 
tancuri, precum și importante canti
tăți de arme și muniție. Se preci
zează, totodată, că pierderile înre
gistrate de trupele etiopiene se ridică 
la 400 de morți și răniți, cinci avioane 
ușoare de luptă fiind distruse de avi
oanele și artileria somaleze.

Cotldianele „Ethiopian Herald" și 
,.Addis Zemen", citate de agenția 
France Presse apreciau în edițiile 
lor de marți că „Etiopia se află in
tr-o etapă decisivă a istoriei sale" 
A.F.P. anunță, din Addis Abeba, des
fășurarea unor ample manifestații 
subliniind că, după apelul lansat, la 
sfirșitul săptămteii trecute, de șeful 
statului, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, loco- 
tenent-colonel Mengistu Haile Ma
riam, privind „mobilizarea națională", 
te ultimele zile au continuat înrolă
rile ta serviciul voluntar.

Administratorii, șefii forțelor de 
poliție și reprezentanții organizațiilor 
țărănești din mai multe districte ale 
provinciilor Arssi și Bale, situate la 
frontiera cu Somalia, au hotărât, în 
cadrul unei reuniuni, mobilizarea 
eforturilor lor pentru zdrobirea agre
siunii.

MOGADISCIO 24 (Agerpres). — 
Reluînd declarații ale reprezentanți
lor Frontului de Eliberare a Somaliei 
de Vest (F.L.S.O.), postul de radio 
Mogadiscio, citat de agenția Reuter, 
anunță că membrii acestei organizații 
au ucis aproximativ 1 000 de soldați 
etiopieni și au rănit numeroși alții 
în cursul luptelor desfășurate ta re
giunea muntoasă, situată la sud-est de 
capitala etiopiană. Postul de radio 
citat, anunța, marți, că membri ai 
F.L.S.O. continuă să atace pozițiile 
apărate de unitățile guvernamentale 
etiopiene ta zonele orașelor Goba și 
Ginir, din provincia Bale.

Aceeași sursă informează despre 
desfășurarea unor lupte grele in 
cursul săptăminii trecute pentru cu
cerirea orașului Dire Dawa.

★
După cum s-a mai anunțat, secre

tarul general al Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), William Eteki 
Mbouimoua, a lansat un apel tuturor 
statelor membre ale organizației să 
respecte frontierele statelor africane, 
asa cum au fost ele stabilite în mo
mentul declarării independenței aces
tor țări. Cu același prilej, secretarul 
general al O.U.A. s-a pronunțat pen
tru crearea unor forțe ale Organiza
ției Unității Africane capabile să asi
gure salvgardarea păcii și respectarea 
rezoluțiilor adoptate in caz de con
flicte între țările africane.

Agențiile de presă menționează că, 
îngrijorate de agravarea conflictului 
dintre Etiopia și Somalia, de influen
ța negativă pe care acesta l-ar pu
tea avea asupra situației generale pa 
continentul african, mai multe țări 
ale continentului, printre care Repu
blica Democratică Madagascar și Re
publica Populară Congo, si-au oferit 
bunele oficii de mediere.
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OASPEȚI DE PESTE HOTARE LA MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI ROMÂN

Sentimente si ginduri prietenești, de stimă si 
realizările României socialiste, pentru politica ei

înaltă prețuire pentru 
de pace si colaborare

Dr. SAYED ALI EL SAYED, vjce' 
președinte al Adunări; Poporului din Re
publica Arabă Egipt :

Manifestația de astăzi ne-a demonstrat In 
mod elocvent că întregul popor român este 
strins unit în jurul președintelui Ceaușescu. 
De asemenea, a apărut tot atît de impe
tuos ideea că poporul român este ferm ho- 
tărît să-și dezvolte țara, s-o facă tot mai 
frumoasă. Izvorînd din dragostea nețăr
murită pentru patrie și din coeziunea strân
să în jurul partidului, a secretarului său 
general, pasiunea pentru muncă, dăruirea 
poporului român pentru înălțarea tării mi 
se par a avea deosebite semnificații.

Este deosebit de impresionantă politica 
pe care o promovează România sub condu
cerea înțeleaptă a_ președintelui Ceaușescu, 
politică de dezvoltare a colaborării cu toate 
țările lumii. în ceea ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, poporul dumneavoastră, 
ca un popor iubitor de libertate, a fost în
totdeauna și este alături de popoarele care 
iubesc libertatea. Iar problema Orientului 
Mijlociu este o problemă a libertății și, în 
egală măsură, o problemă a securității In
ternationale.

Trebuie să spun că relațiile dintre Româ
nia și Egipt constituie un exemplu. Ele sînt 
un exemplu de relații care leagă niște 
prieteni la un nivel înalt de cooperare, cu 
respectarea suveranității și independentei 
naționale a fiecărei țări.

MILTON PAREDES, membn‘ aI c°- 
misiel Politice a C.C. al P. C. din Hon
duras :

Pe fetele oamenilor aflati tn coloa
nele demonstranților am citit bucuria si 
mindria pentru tot ce s-a înfăptuit in 
această tară în epoca socialismului, voința 
de a da viată în continuare planurilor de 
dezvoltare națională elaborate de Partidul 
Comunist Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a închinat viata slujirii cu devoțiune 
a intereselor poporului său, cauzei socia
lismului. păcii și dreptății in lume. Această 
superbă unitate mi-a apărut drept o sinteză 
a simtămintelor revoluționare ale maselor 
muncitoare de pe întreg cuprinsul tării, în- 
cepind cu generația aflată pe băncile șco
lilor și pînă la oamenii vîrstnici. care tre
ceau prin fața tribunelor ducîndu-și nepo- 
țeii pe umeri. Știu că voioșia și entuziasmul 
tin de firea românilor, însă măreția și cu
loarea demonstrației la care am asistat sînt 
mai ales expresia vieții unor oameni liberi 
și stăpîni pe soarta lor, lipsiți de grija 
zilei de mîine. Numai un popor unit în 
jurul conducerii sale, cum este poporul ro
mân. poate realiza progrese atit de mari și 
rapide. între altele, am rămas adînc im
presionat de rapiditatea cu care sint înlă
turate aici urmările distrugătorului cutre
mur pe care tara l-a suferit riu de mult. 
Prin toate acestea și prin multe altele, Ro
mânia reprezintă pentru noi un exemplu 
și un imbold in lupta pentru progres și 
prosperitate.

BESO IVANOV STOIANOV, *»'  
rectorul întreprinderii de prelucrare a lap
telui și cărnii din comuna Pravăt, R.P. Bul
garia :
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Șintetn martori la o însufletitoare mani
festație a unității poporului în jurul Parti
dului Comunist Român, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Ne bucurăm de 
realizările dobindite de vecinii noștri ro
mâni. prieteni si tovarăși apropiati nouă, 
bulgarilor.

Comuna Pravăt, comuna natală a tovară
șului Todor Jivkov. are strânse legături cu 
comuna Scornicești. ele reflectînd raportu
rile de colaborare existente pe plan gene
ral între țările noastre. Noi prețuim foarte 
mult relațiile bulgaro-române. care au 
adinei rădăcini in trecutul de luptă al celor 
două popoare. Centenarul independentei 
ne-a evocat atîtea momente emoționante 
ale sprijinului pe cară revoluționarii bul
gari l-au găsit întotdeauna pe nămîntul 
României, Pe această trainică temelie se 
dezvoltă azi • atît de frumos colaborarea 
multilaterală dintre Bulgaria si România, 
în impulsionarea căreia un rol determinant 
au întîlnirile sistematice dintre tovarășii 
Todor Jivkov si Nicolae Ceaușescu. Fie ca 
prietenia si colaborarea noastră frățească 
să se dezvolte si să înflorească necontenit

VALENTINA ALEXANDROVNA
BULOVA, membru al Comisiei Centrate 
de Revizie a P.C.U.S., deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. :

Este plăcut să urmărești această impre
sionantă manifestație, care oglindește (re
zultatele remarcabile obținute de oamenii 
muncii români, sub conducerea partidului 
lor comunist. în construcția socialistă. Fețe
le oamenilor, privirile lor exprimă bucuria 
și mîndria patriotică pentru aceste reali
zări, hotărârea lor de a urma politica P.C.R. 
dedicată propășirii României socialiste. în
făptuirii telului luminos al socialismului și 
comunismului.

Oamenii sovietici urmăresc cu sinceră 
bucurie succesele obținute de poporul ro
mân vecin șl prieten, considerând că acestea 
reprezintă o contribuție la progresul cauzei 
noastre comune, la întărirea socialismului 
în lume. Ne bucură faptul că legăturile de 
prietenie și colaborare, cu bogate tradiții, 
dintre popoarele noastre se dezvoltă cu 
fiecare an, stimulate puternic de întărirea 
continuă a relațiilor dintre P.C.U.S. și 
P.C.R. în acest sens, recenta Intîlnire din
tre tovarășii Leonid Ilici Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat hotărârea comună 
de a adinei și amplifica colaborarea multi
laterală sovieto-română.

Participînd din toată inima la marea dv. 
sărbătoare, am dori să adresăm urările 
noastre dă noi succese poporului român, 
exprimîndu-ne totodată încrederea că rela
țiile frățești dintre Uniunea Sovietică și 
România vor cunoaște o continuă dezvol
tare.

MAXIM GREMETZ, membrn al B,“ 
roului Politic al P.C. Francez :

Pentru oricare din noi cei prezent! la a- 
ceastă măreață sărbătoare a României so
cialiste, demonstrația populară a reprezen
tat o simbolică și impresionantă ilustrare a 
voinței poporului român de a trăi în liber
tate și independentă, de a munci pentru 
dezvoltarea societății socialiste.

în același timp, am asistat la o splendidă 
manifestare a solidarității și dorinței de 
colaborare a partidului dv. cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești, cu for
țele democratice și progresiste^ din întreaga 
lume. Partidul Comunist Român acționează 
cu consecventă pentru instaurarea unor re
lații internaționaliste de tip nou. La rândul 
său. P.C. Francez se pronunță pentru dez
voltarea cooperării și prieteniei dintre 
partidele frățești, militînd pentru respecta
rea dreptului fiecărui partid de a-și elabora 
politica sa proprie, în funcție de particula
ritățile concret istorice din tara respectivă. 
După cum s-a subliniat nu o dată în cursul 
întilnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Georges Marchais, există o 
largă convergentă de păreri între cele două 
partide în acest domeniu.

Constituie, de asemenea, un motiv de sa
tisfacție faptul că P.C.R. si P.C.F. se întâl
nesc în lupta pentru edificarea unui sistem 
trainic de securitate șl cooperare pe conti
nentul nostru, ambele partide actionind ho
tărât pentru traducerea în viață a preve
derilor Actului final de la Helsinki.

RUDOLF BANTLE, membru al Bi' 
roului Politic al Partidului Elvețian al 
Muncii : t

Manifestația de astăzi mi-a întregit im
presiile culese în cursul primei mele călă
torii in România socialistă. Sub conducerea 
partidului comunist, poporul român a reu
șit să obțină grandioase succese pe tărîm 
economic și social, angajîndu-se cu toate 
forțele în opera de edificare a socialismului.

Lozincile purtate de manifestanți, pre
zența atîtor oaspeți străini la această săr
bătoare sînt o ilustrare a sentimentelor in
ternaționaliste care leagă poporul român de 
forțele progresiste din întreaga lume. Aș 
dori să relev bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Elvețian al 
Muncii și Partidul Comunist Român, bazate 
pe principiile independenței și suveranită
ții, ale libertății de acțiune în elaborarea 
liniei politice. Avem convingerea că 
aceste legături se vor întări pe mai depar
te, în folosul sporirii contribuției generale 
a partidelor comuniste și muncitorești la 
promovarea cauzei socialismului, păcii și 
progresului în lume.

LUCIANO BARCA, merab™ *>  Di- 
rectiunii Partidului Comunist Italian :

Bilanțul impresionant al înfăptuirilor cu 
care oamenii muncii din România s-au pre
zentat la această mare sărbătoare, ca ex
presie a originalei lor experiențe de con
struire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, are, după părerea noastră, o va
loare nu numai națională, ci si internațio
nală.

Ca reprezentant al comuniștilor italieni 
doresc să remarc în mod deosebit bunele 
raporturi tovărășești de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre P.C.I. și P.C.R. Deși 
acționează în condiții diverse, cele două 
partide ale noastre se întâlnesc în lupta co
mună pentru dezvoltarea in continuare a 
destinderii și cooperării în Europa și în lume 
și. totodată, pentru dezvoltarea solidarității 
și întărirea prieteniei și colaborării dintre 
toate partidele comuniste și muncitorești, pe 
baza dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora în mod autonom propria linie politică, 
de a alege în mod liber căile luptei și solu
țiile pentru transformări sociale progresiste. 
Ne bucurăm că putem sublinia această iden

Prezenți și în acest an in tribune la marea sărbătoare a elibe
rării României de sub dominația fascistă, numeroși oaspeți de peste 
hotare — delegații pe linie de stat și parlamentară, reprezentanți ai 
unor partide comuniste și muncitorești, partide socialiste, partide gu
vernamentale din țările in curs de dezvoltare, ai altor organizații 
progresiste și democratice din diferite țări ale lumii - au ținut să 
împărtășească în cuvinte calde ziarului nostru prețuirea lor față de 
realizările României socialiste in construirea noii vieți, față de po
litica sa internațională de înțelegere și colaborare cu toate națiu
nile, față de-activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pusă în slujba aspirațiilor poporului român, a idealurilor de pace și 
progres ale întregii umanități.

titate de teluri, după cum ne bucură pres
tigiul binemeritat dobîndit de activitatea in
ternațională a partidului și statului1 român 
în slujba realizării acestor obiective esen
țiale.

H. MURAKAMI, vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P. C. din Japonia :

Sînt profund impresionat de unanima a- 
deziune a poporului român la po
litica internă și externă a partidului 
și statului dv.. așa cum se degajă din a- 
ceastă strălucită demonstrație, de hotărârea 
sa de a se angaja cu toate forțele in marea 
bătălie pentru transpunerea în fapt a im
punătoarelor obiective ale celui de-pl 
XI-lea Congres al P.C.R. Sînt profund 
impresionat de dragostea si respectul de 
care ’ se bucură principalul exponent 
al acestei politici — tovarășul Nicolae 
Ceausescu. îmi exprim încrederea că re
lațiile dintre P.C.J. si P.C.R.. întemeiate 
pe cunoscutele principii ale autonomiei 
si independentei, ale dreptului fiecărui 
partid de a-si stabili propria linie politică 
în funcție de condițiile specifice în care 
acționează, se vor dezvolta tot mai mult, 
în folosul reciproc, al întăririi luptei ge
nerale a frontului antiimperialist.

MOUSTAFA NABOULSI, adjunct 
al ministrului pentru administrația locală 
din Republica Arabă Siriană :

Sînt bucuros că am putut participa la de
monstrația de la 23 August. Poporul arab 
sirian se bucură din inimă de succesele 
poporului român prieten, condus de în
cercatul său partid comunist. în cadrul deo
sebit de favorabil creat de întîlniri
le prietenești dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez Al Assad, 
între România și Siria s-au statornicit re
lații. de colaborare în cele mai diverse 
domenii, rafinăria de la Banias sau uzina 
chimică de la Horns, construite în tara 
noastră cu sprijinul specialiștilor români, 
fiind adevărate simboluri ale prieteniei, 
ale solidarității active.

Popoarele arabe dau o înaltă apreciere 
poziției consecvente, principiale a partidu

lui și statului dv. în legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu. Politica României, 
pusă în slujba păcii și înțelegerii între na
țiuni, reprezintă un sprijin esențial în efor
turile întreprinse pentru reglementarea si
tuației din zonă, inclusiv rezolvarea pro
blemei palestinene. în conformitate cu in
teresele fundamentale ale poporului pales- 
tinean. în lupta comună împotriva Imperia
lismului. ,

SERGIO VILARIGUES, membru al 
Biroului Politic, secretar al Partidului Co
munist Portughez:

Am avut fericitul prilej de a vedea de 
aproape chipul clasei muncitoare din Româ
nia. clasa care a fost forța hotărâtoare a e- 
liberării tării în urmă cu 33 de ani si care 
de atunci si oină azi este forța hotărâtoare 
în construirea socialismului.

Exprimînd fermitatea revoluționară a 
unui Dopor angajat cu toată dăruirea în 
îndeplinirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., demonstrația de 
azi a fost o edificatoare trecere în revistă 
a unor remarcabile realizări în toate ramu

rile de activitate. De roadele eforturilor 
exemplare ale poporului român am 
avut ocazia să luăm cunoștință la fata 
locului, pe altele le vom întîlni cu si
guranță în cursul călătoriei pe care o vom 
face prin țara dv. Pe noi. comu
niștii portughezi, ne bucură sincer succesele 
României socialiste, după cum ne bucură 
fantul că între partidele noastre au existat 
dintotdeauna relații strînse. Sînt convins 
că si unii si alții vom face totul pentru a 
dezvolta și mai mult aceste legături de prie

tenie si colaborare, contribuind astfel la 
extinderea si adîncirea în continuare a re
lațiilor dintre Portugalia si România.

ELOY TORRES, subsecretar general 
al Mișcării pentru socialism (MAS) din Ve
nezuela :

Ca venezuelean și latino-american, sînt 
fericit că am avut posibilitatea să mă aflu, 
în aceste zile de sărbătoare, în mijlocul 
acestui popor minunat. Demonstrația popu
lară de astăzi ne-a dovedit ce poate realiza 
un popor liber, ne-a confirmat de cită pre
țuire se bucură în rândul întregului popor 
român partidul comunist, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
demn al noii Românii, personalitate poli
tică cunoscută a vieții internaționale.

Noi sîntem foarte bucuroși pentru rela
țiile existente intre MAS și P.C.R. Aceste 
relații sînt bazate pe egalitate, respectul 
riguros al liniei politice a fiecărui partid. 
Fiecare popor, fiecare partid trebuie să gă
sească între frontierele propriei țări forța si 
stimulii necesari pentru realizarea transfor
mărilor revoluționare, in funcție de condi
țiile concrete respective, numai pe această 
cale putîndu-se întări solidaritatea mili
tantă dintre diferite popoare în lupta lor 
comună pentru bunăstarea fiecărei națiuni, 
pentru instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale. Vechea ordine 
internațională, bazată pe politica de domi
nare a țărilor mai slabe de cele mai pu
ternice trebuie să fie schimbată. Și este un 
motiv de satisfacție că în această luptă 
partidele noastre sint alături.

SUN YI-CING, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Jenminjibao" :

Delegația ziarului ‘ „Jenminjibao" este 
deosebit de bucuroasă să participe la săr
bătorirea măreței zile naționale a României 
— 23 August. Am văzut cu acest prilej 
populația orașului București demonstrând 
cu deosebită bucurie și deosebit entuziasm. 
Ca prieteni statornici, împărtășim senti
mentele poporului ramâii cu prilejul zilei 
naționale. 23 August este o sărbătoare glo
rioasă. de importantă istorică, majoră pen
tru poporul român, ea a deschis o epocă 
nouă în istoria României, a poporului ro
mân. care și-a luat soarta In propriile 
mîini. Aceasta se datorește conducerii în
țelepte a Partidului Comunist Român. 
Această zi este o mîndrie a poporului 
român.

Popoarele român șl chinez sînt vechi to
varăși de luptă împotriva fascismului și 
agresiunilor. La 23 August 1944 poporul 
chinez desfășura o luptă Înverșunată împo
triva cotropitorilor japonezi. Sînt convins 
că prietenia dintre poporul chinez și po
porul român va dăinui veșnic, întocmai 
cum veșnice sîht fluviile Dunărea și Iantzî., 
Sîntem ferm încredințați că poporul român, 
sub conducerea înțeleaptă a partidului său 
comunist. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va obține în continuare noi și 
mărețe succese.

LAZAR VUJOVICI, membru al c°- 
mltetului Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din R. S. Serbia

MILAN RADOVICI, membru al c°- 
mitetului Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din R. S. Muntenegru :

Am participat cu deosebită satisfacție la 
această măreață manifestație prilejuită de 
sărbătoarea națională a poporului român. 
Sîntem profund impresionați de tot ceea ce 
am văzut și în mod deosebit de entuziasmul 
oamenilor, care au demonstrat clar unita
tea trainică dintre partid și popor, hotă
rârea lor de a traduce în viață programul 
trasat de partid, de tovarășul Nicolae- 
Ceaușescu.

Prezenta noastră aici, ca și vizita'în 
România, a constituit pentru noi un bun pri
lej să cunoaștem mai bine această tară ve
cină și prietenă. Amploarea relațiilor de co
laborare si cooperare dintre popoarele si 
țările noastre, dintre Partidul Comunist Ro
mân si Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
ne dă un puternic sentiment de satisfacție 
Si sîntem siguri că aceste relații se vor dez
volta pe mai departe, în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei socialismului și păcii.

KOSTA KUMALIJA, redactor-șef 
al ziarului „Uhuru“ (Libertatea) — Tanza
nia :

Asistînd la această Impresionantă demon
strație, îți dai seama că socialismul îi a- 
duce omului bunul cel mai de preț — com
pleta eliberare. Grandioasa demonstrație 
relevă exact ceea ce trebuie să fie proce
sul revoluționar al socialismului — mobili
zare. organizare, disciplină, un tel politic 
clar și luminos.

In Tanzania se dă o înaltă apreciere spri
jinului României față de mișcările de eli
berare africane, față de țările aflate încă 
sub dominație colonială sau opresiune ra
sistă — Zimbabwe, Namibia, Africa de Sud. 
România e relativ departe de Africa, dar 
noi, tanzanienii, o simțim foarte aproape. 
Și ceea ce e important este că România 
acordă, totodată, ajutor popoarelor africane 
de acum eliberate pe planul dezvoltării lor 
economice. Nu pot să nu amintesc aici de 
bunele relații româno-tanzaniene, de faptul 
că țara noastră fructifică in unele sectoare 
experiența României. Dacă astăzi tanzanie
nii cunosc mai bine România, acest lucru 
se datorează mai cu seamă faptului că au 
avut prilejul să-l vadă pe președintele 
Nicolae Ceaușescu pe pâmîntul țării noas
tre, să-l audă vorbind despre tara al cărei 
conducător este, despre înfăptuirile și spe
ranțele de viitor ale românilor. Consolidarea 
legăturilor noastre este favorizată de faptul 
că popoarele tanzanian.și român se găsesc 
pe teren comun, al promovării ideilor in
dependenței și libertății, al structurării ra
porturilor internaționale într-un mod nou, 
astfel îneît toate națiunile, mici sau mari, 
să fie egale între ele. să aibă același cu- 
vint de spus în ce privește treburile în
tregii umanități.

MARCELINO CAMACHO, mcmbn* 
al Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania, secretar general al 
Comisiilor Muncitorești :

Mă aflu pentru prima oară în mijlocul 
acestui minunat popor român, de care noi, 
spaniolii, ne simțim legați prin atîtea afi
nități. Demonstrația festivă de azi, plină 
de culoare, de entuziasm și optimism revo
luționar, ni s-a înfățișat ca o expresie con
centrată a preocupărilor unui popor liber, 
robust și încrezător în menirea sa, gata 
să-și apere la nevoie roadele muncii paș
nice, un popor strins unit în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
îl conduce cu clarviziune spre împlinirea 
destinului socialist.

Sentimentele frățești, de respect șl pre
țuire, ale comuniștilor spanioli fată de co
muniștii. de întregul popor român sînt mai 
mult decît firești, căci de-a lungul anilor 
de luptă împotriva dictaturii din tara noas
tră am avut în P.C.R., în poporul României 
un prieten statornic, care ne-a acordat tot 
sprijinul său internaționalist. Apreciem cu 
deosebire faptul că, pe calea aleasă de noi 
pentru a restabili democrația în Spania și 
a ^avansa spre socialism, P.C.R, a dovedit 
în fapte că respectă neabătut dreptul fie
cărui partid de a-și elabora politica în mo/*  
de sine stătător, pornind de Ia particulari., 
tătile naționale., istorice și sociale. Relațiile 
foarte prietenești dintre partidele noastre, 
ilustrate grăitor de. frecventele întîlniri 
dintre tovarășii Santiago Carrillo si Nicolae 
Ceaușescu sînt clădite pe temelia trainică 
a solidarității internaționale, pe principiile 
egalității și respectului reciproc. Pe o amplă 
coincidentă de opinii în probleme majore.

Consider că. în prezent, noile condiții din 
Spania deschid perspective optime pentru 
dezvoltarea de relații mai cordiale, mai 
strînse cu România pe linie de stat, spre 
beneficiul ambelor popoare.

ENRICO MANCA, membru al D,rcc- 
țiunii, secretar al Partidului Socialist 
Italian :

Cred că principalele trăsături ale marii 
demonstrații la care am participat sînt de
terminate de caracterul ei popular, de en
tuziasmul cu care oamenii muncii, cele mai 
diverse categorii ale populației și-au expri
mat hotărîrea de a înfăptui impunătoarele 
obiective ale edificării noii societăți. In 
același timp, demonstrația a fost o ilustrare 
vie a politicii externe a partidului și sta
tului român, de pace și colaborare interna
țională. politică condusă cu atîta pricepere 
de președintele Nicolae Ceaușescu.

Prezenta unui reprezentant al socialiștilor 
italieni la această demonstrație este o ilus
trare a bunelor relații între partidul nostru 
și Partidul Comunist Român. Dorim să lăr
gim și în continuare aceste legături, să in
tensificăm lupta noastră comună, alături 
de toate forțele democratice și progresiste, 
pentru înfăptuirea idealurilor de înțelegere 
internațională, pentru respectarea dreptului 
universal al tuturor popoarelor de a se 
dezvolta în pace, potrivit condițiilor lor 
specifice.

FRANCISCO SALGADO ZENHA, 
secretar general adjunct al Partidului So
cialist Portughez :

Am participat cu mare bucurie la marea 
sărbătoare a poporului prieten român. Ne 
vom aminti întotdeauna că România 
a fost prima tară socialistă care a re
cunoscut noul regim revoluționar portu
ghez și a stabilit relații diplomatice 
cu Portugalia. Am avut onoarea să-1 
cunosc pe președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. la Lisabona, in timpul vizitei 
sale. Am apreciat mult vizita președintelui 
Ceaușescu. iar rezultatele ei au fost din 
cele mai fertile pentru dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre Portugalia și 
România. Avem relații din cele mai bune 
cu Partidul Comunist Român, după cum 
ilustrează schimburile de delegații si parti
ciparea reciprocă la congrese. Acordăm pre
țuirea cuvenită politicii înțelepte a Româ
niei. a președintelui Ceaușescu de a extinde 
legăturile de colaborare cu partidele socia
liste. social-democrate. cu toate forțele po
litice progresiste. Credem că .numai p. - 
tr-o asemenea colaborare, tinind. bineînțe
les. seamă de identitatea fiecărui partid, se 
poate aduce o contribuție reală la întărirea 
prieteniei și încrederii între popoare, la 
cauza destinderii, a păcii și progresului 
general.

Cu ocazia zilei de 23 August. în 
Uniunea Sovietică au avut loc mi
tinguri ale prieteniei româno-sovie- 
tice consacrate celei de-a 33-a ani
versări a insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste la 
Institutul unional de cercetări știin
țifice și de proiectări pentru indus
tria de lacuri și vopsele din Mos
cova. la sala de festivități a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
precum și la Institutul unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna. Vor
bitorii au evidențiat în fata nume
roasei audiente semnificația eveni
mentului aniversat, realizările po
porului român in opera de construc
ție socialistă. dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietică.

La Biblioteca de stat pentru lite
ratură universală din Moscova a fost 
inaugurată „Decada cărții Republicii 
Socialiste România**.  Au rostit alocu
țiuni M. I. Kuvsinov, vicepreședinte 
al Comitetului de stat pentru pro
blemele editurilor, poligrafiei și co
merțului cu cartea. S. V. Sartakov, 
secretar al conducerii Uniunii scrii
torilor din U.R.S.S., istoricul V. N. 
Vinogradov șl Gheorghe Micu, con
silier al Ambasadei române la Mos
cova. Asistenta a vizitat apoi o ex
poziție de carte românească, deschi
să în incinta bibliotecii. în standu
rile expoziției, un loc central 
este rezervat prezentării volumelor 
de lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ca și unor documente ale 
P.C.R.

Decade ale cărții românești au 
fost inaugurate și în orașele Le
ningrad și Kiev.

Tot la Moscova, în sala de expo
ziții a Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S.. s-a deschis o expoziție re
prezentativă de pictură contempora
nă românească. Sînt prezentate lu
crări făcînd parte din tematica ge
neroasă a luptelor duse de poporul 

român pentru neatîrnare, libertate și 
dreptate socială, activitatea militan
tă. creatoare a omului nou, construc
tor al socialismului.

La Kiev a avut loc o adunare fes
tivă a reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala Ucrainei so
vietice. In prezidiul adunării au 
luat loc N. M. Borisenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P. C. din Ucraina, I. D. Stepanenko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Ucrainei. I. I. Kolotpha. se
cretarul Prezidiului Sovietului Su

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
prem al Ucrainei. O. I. Kasianenko, 
ministrul industriei ușoare, președin
tele filialei republicane ucrainene a 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. alti conducători de partid și de 
stat.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust. despre dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist al Uniunii Sovieti
ce, dintre România si Uniunea Sovie
tică, dintre popoarele celor două țări 
au vorbit B. P. Kovalevski. adjunct a! 
ministrului învătămîntului superior si 
mediu de specialitate al Ucrainei, 
vicepreședinte al filialei republicane 
ucrainene a*  Asociației de prietenie 
sovieto-română. si Alexandru Ungur, 
consulul general al României la Kiev.

După adunare a avut loc un con
cert festiv, la care si-au dat concur
sul artiști de frunte ai scenei capi
talei ucrainene.

Consulul general român la Kiev a 
rostit o cuvîntare la televiziunea 
ucraineană.

La Paris, canalul II color al te
leviziunii franceze a rezervat seara 
de 23 August transmiterii unei ample 
emisiuni consacrate luptei secula
re a românilor pentru libertate, in
dependentă și unitate națională. Io 
emisiune au participat cunoscuti pro
fesori specialiști în istoria și civili
zația română, printre care Alphonse 
Dupront, președinte de onoare, al U- 
niversitătii Sorbona, director la Școa
la practică de înalte studii. Jean Be- 
renger, de la Universitatea din Ren
nes, academicianul Constantin C. 
Giurescu, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 

ga, vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice. în cadrul 
emisiunii a fost transmis și filmul 
,,Mihai Viteazul**.

La Luanda. în cinstea zilei de 23 
August si a centenarului Indepen
dentei de stat a României a fost 
inaugurată expoziția „România — is
torie si contemporaneitate". Expoziția 
ilustrează momente cruciale din lup
ta poporului român pentru apărarea 
independenței și ființei sale națio
nale. făurirea statului național ro
mân unitar, pentru progres social. De 
asemenea, sînt prezentate realizările 
poporului român. sub conducerea 
partidului, în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Au luat cuvîntul Domingos Van- 
Dunem. director general al Consiliu
lui culturii, și Ion Moraru, ambasa
dorul român la Luanda.

Cu prilejul zilei de 23 August, la 
ambasadele României din Lisabona. 
Maputo și din Rangoon au avut loc 

conferinte de presă. în cadrul cărora 
au fost prezentate semnificația actului 
de la 23 August 1944. precum si reali
zările dobindite de ponorul român, 
sub conducerea P.C.R.. in construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. La posturile de radio si tele
viziune din Teheran si Mexico au 
vorbit ambasadorii României în Iran 
și Mexic.

La Centrul cultural arab din Da
masc a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 33-a aniversări 
a eliberării României de sub domi

nația fascistă. Despre semnificația e- 
venimentului a vorbit Youssuf Al- 
Asaad. membru al Comandamentului 
regional al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Asociației de 
prietenie Siria—România, și Emilian 
Manciur, ambasadorul României la 
Damasc.

Festivitatea a fost urmată de ver
nisajul expoziției „Lupta poporului 
român pentru unitate și independen
tă națională reflectată în artele plas
tice" și de o gală de filme documen
tare românești.

Au fost de fată Daniel Nehme, 
membru' al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Sirian, membru al 
Comandamentului centraț al Frontu
lui National Progresist al R.A. Si
riene. personalități ale vieții poli
tice Si culturale siriene, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditate la Da
masc, specialiști români care lu
crează în Siria.

Sărbătoarea națională a poporului 
român a prilejuit la ..Accademia di 

Romania" din Roma o adunare fes
tivă la care au participat Hamilton 
Amerasinghe. președintele Adunării 
Generale a O.N.U., membri ai con
ducerii P.C.I. și P.S.I.. deputati Și 
senatori, oameni de cultură și artă, 
redactori-șefi ai presei și radiotele- 
viziunii. Despre semnificația actului 
istoric de la 23 August a vorbit am
basadorul României la Roma, Ion 
Mărgineanu. '

în Peru, la institutul de învătă- 
mînt „Maria Parado de Bellido" din 
Lima a fost organizată o reuniune 
culturală pentru marcarea eliberării 
României de sub dominația fascistă. 
Augustin Berindean. însărcinat cu a- 
faceri a.i. al Ambasadei României1 la 
Lima, a relevat însemnătatea istori
că a actului de la 23 August 1944. 
Cu acest prilej s-a donat școlii o 
expoziție documentară „Lupta po
porului român pentru libertate 
națională și socială, reflectată în 
operele de artă".

în cinstea zilei de 23 August, la 
Ambasada României din Bruxelles' a 
avut loc o reuniune festivă la care 
au participat oameni de artă, cultu
ră și știință, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, ziariști.

Zile ale filmului românesc, cu pri
lejul sărbătorii naționale a poporu
lui român, au fost organizate la 
Fraga, Bratislava, Tirana și în alte 
orașe.

Televiziunea poloneză a organizat 
în cinstea zilei de 23 August o sea
ră dedicată tării noastre. Programe 
consacrate României au fost transmi
se de posturile kuweitiene de radio, 
precum și de posturile de radio și 
de televiziune din Mexic.

în diferite țări au avut loc verni
sajele unor expoziții de artă plasti
că. de fotografii și de carte consa
crate României. Asemenea manifes
tări au avut loc la Ciudad de Mexi
co, la Madrid, la Damasc, la Viena 
și in alte capitale.

agențiile de presă 
transmit :

Primire*  Agenția China Nouă 
informează că Hua Kuo-fen. preșe
dintele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
l-a primit pe Mark Chona. consilier 
special pentru probleme politice al 
președintelui Zambiei. aflat la Pekin, 
La primire au fost de fată ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze. 
Huan Hua. și alte oficialități.

Vizită. Agenția A.D.N. infor
mează că la invitația lui Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, președintele 
Republicii Finlanda. Urho Kekkonen, 
va efectua o vizită de stat în R.D.G. 
în intervalul 6—9 septembrie.

Sesiune U.N.C.T.H.D.
Palatul Națiunilor din Geneva s-a 
deschis, la 23 august, cea de-a 17-a 
sesiune a Consiliului U.N.C.T.A.D. 
Participă reprezentant! ai țărilor 
membre ale U.N.C.T.A.D., precum și 
ai unor organizații internaționale, 
între care și o delegație a C.A.E.R. 
Sint examinate probleme actuale ale 
colaborării comerciale, economice și 
științifice internaționale și ale nor
malizării comerțului mondial.

„Cosmos-936". Agenția
T.A.S.S. informează că zborul sateli
tului artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-936“, destinat cercetărilor biolo
gice în spațiul extraterestru, s-a în
cheiat cu succes. La programul de 
cercetări științifice au luat parte mai 
multe țări, între care și România. 

Animalele care s-au aflat la bordul 
satelitului în timpul zborului extra
terestru, inaugurat la 3 august, vor 
fi supuse pe Pămint unor cercetări 
privind modificările de ordin func
țional și structural, care au apărut ea 
urmare a condițiilor de impondera
bilitate și a celorlalte condiții spe
ciale create la bordul lui „Cosmos- 
936".

Convorbire. Den Sia°-pin, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. î-a primit, miercuri, pe 
secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance, aflat în vizită oficială la 
Pekin, cu care a avut o convorbire, 
transmite agenția China Nouă.

Președintele guvernului
SpUniol, Adolfo Suarez, a confe
rit miercuri cu secretarul general al 
Partidului Comunist din Spania, San
tiago Carrillo, informează agenția
U.P.I. Sursa citată subliniază că in 
cadrul întrevederii au fost abordate
probleme privind programul econo
mic al guvernului, anunțat recent.

Intr-o scrisoare adresată 
primului ministru al Fran
ței, deputății comuniști arată că, 
în ultimele 12 luni, preturile în Fran
ța au crescut cu 11,8 la sută, iar șo
majul cuprinde în prezent 1 386 000 
persoane, dintre care 650 000 tineri. 
Sînt necesare — se arată în scrisoare 
— măsuri imediate care să' ducă la 
îmbunătățirea situației oamenilor 
muncii afectat! de criza economică pe 
care o traversează Franța.


