
Intr-o atmosferă de puternică însuflețire revoluționară 

întregul popor a sărbătorit a XXXIV-a aniversare 
a adus un cald omagiu patriei socialiste, partidului

a Eliberam, 
conducător,

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11200 Vineri 25 august 1978 6 PAGINI — 30 BANI

secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a dat glas voinței de a înălța 

România pe noi culmi de progres

DIN CAPITALA

Dragostea profundă de patrie și 
popor, unitatea de nezdruncinat a 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — în jurul partidului, 
al secretarului său general, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărirea lor 
nestrămutată de a parcurge neabă
tut luminoasa cale trasată de Parti- 
tul Comunist Român pentru ridi
carea țării noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație, mîndria pen
tru istoricele succese dobindite de 
poporul român au constituit sem
nul sub care, miercuri, 23 August, 
s-a desfășurat in București și in 
întreaga țară sărbătorirea celei de-a 
XXXIV-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Moment de emoționantă evocare 
a actului Istoric al insurecției na
ționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste — eveniment de răs
cruce in istoria patriei, care a 
deschis calea înfăptuirii celor mai 
profunde prefaceri pe care le-a cu
noscut societatea românească — 
sărbătorirea în acest an a zilei de 
23 August a prilejuit, totodată, ex
primarea celor mai vii sentimente 
de mindrie patriotică ale oamenilor 
muncii pentru realizările înregis
trate în ampla operă de construire 
a noii orînduiri, de transpunere în 
■viață a mobilizatoarelor obiective 
cuprinse în Programul partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Ei au 
dat glas voinței ferme de a urma 
întocmai cuvîntul partidului, de 
a-și pune întreaga putere de mun
că și de creație în slujba înfăptuirii 
politicii sale științifice, clarvăză
toare, care corespunde pe deplin 
aspirațiilor de pace, prosperitate, 
progres și fericire ale națiunii 
noastre. Ei au dat, de asemenea, 
expresie hotăririi de a urma neabă
tut politica externă a partidului și 
statului nostru, politică de pace, 
cooperare și înțelegere intre toate 
națiunile globului.

Demonstrația oamenilor muncii 
din capitala țării s-a desfășurat, ca 
și in anii precedenți, în Piața Avia
torilor.

Deasupra tribunei centrale, pe 
care flutură steaguri roșii și trico
lore, este așezat un mare portret 
al secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, înca
drat de stemele partidului și țării.

Pe întreaga lungime a frontonului 
tribunei se află înscrisă cu litere 
aurii urarea : „Trăiască 23 August 
— Ziua eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, sărbătoarea na
țională a poporului român !“.

Tribunele laterale poartă, la rîn- 
dul lor, inscripții ce au un larg 
ecou în inimile celor prezenți : 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a 
societății noastre socialiste !“, 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România !“.

In cealaltă parte a .pieței, sub 
medalionul înfățișind chipurile ma
rilor dascăli ai proletariatului — 
Marx, Engels, Lenin — este înscri
să urarea „Trăiască comunismul 
— viitorul luminos al întregii ome
niri !“. ,

De -o parte și de alta se află pan
carte cu urările : „Trăiască harni
cul și talentatul popor român — 
făuritorul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate !“, „Trăiască 
lupta unită a popoarelor pentru 
pace și colaborare, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună !”.

Ora 8. In tribuna oficială so
sește tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Ropote 
de aplauze, entuziaste urale și o- 
vații izbucnesc spontan, făcînd să 
vibreze văzduhul. Minute in șir, 
Piața Aviatorilor răsună de a- 
clamațiile puternice „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu—România !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Este mo
mentul în care, laolaltă cu cei a- 
flați în marea piață ce găzduiește 
marea demonstrație, oamenii mun
cii din întreaga țară își îndreaptă 
gindul cu nesfirșită dragoste și re
cunoștință spre conducătorul parti
dului și statului, cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

împreună cu secretarul general 
al partidului, la tribuna oficială 
urcă tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Ion Coman, Teodor 
Coman. Mihai Dalea, Miu Dobres- 
cu. Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, Vasile Mu- 
șat, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vechi militanți ai 
mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, conducători ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

în celelalte tribune se află re
prezentanți ai instituțiilor centrale, 
organizațiilor de masă și obștești, 

membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, participanți la insurec
ția națională armată antifascistă și 
antiimperialistă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul antihitle
rist, generali, Eroi ai Muncii Socia
liste, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice, acti
viști ai organelor centrale de partid 
și de stat, ziariști.

în tribunele oficiale se aflau dele
gațiile de peste hotare : Luigi Lon
go, președintele Partidului Comu
nist Italian, Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, 
Haralambos Drakopoulos, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), Ilias Iliou, pre
ședintele Uniunii Democratice de 
Stingă (E.D.A.) din Grecia, Bennie 
D. Werner, vicepreședintele Repu
blicii Liberia, Voislav Srzentici, 
președintele C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Muntenegru, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C. din 
Iugoslavia, Mirko Bejer, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Croația, 
Marian Crojen, președintele Con
ferinței Uniunii Comuniștilor din 
Lubliana, I. I. Jemerov, adjunct al 
ministrului construcțiilor de între
prinderi industriale al U.R.S.S., 
N. K. Bragauskas, secretar al C.C. 
al P.C. din Lituania, delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
Chinez, condusă de Yang Fu-chen, 
membru supleant al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, membru al 
Biroului Comitetului municipal 
Șanhai al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului revoluțio
nar al municipiului Șanhai, dele
gația de activiști ai Partidului Co
munist din Vietnam în domeniul 
propagandei condusă de Nguyen 
Minh Vy, adjunct al șefului sec
ției de propagandă și educație a 
C.C. al P.C. din Vietnam. Elio 
Quercioli, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, San
tiago Alvarez, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania, Manuel 
Delicado Munoz, președintele Co
misiei de control a C.C. al P.C. din 
Spania, Marcel Couteau, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Partidului Comunist din Belgia, 
Gerald Cohen, membru al Comi
tetului Politic și al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, Gerhard Deum- 
lich, membru al Prezidiului Partidu
lui Comunist German din R.F.G., 
Joe Palmada, secretar al Comitetu
lui Național al Partidului Comunist 
din Australia, Rodrigo Rojas, mem
bru al Comisiei Politice a Partidu
lui Comunist din Chile, Jesus 
Villegas, membru al Comitetului

Executiv, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Columbia, Va- I 
lentin Campa, membru al Co
misiei Executive a C.C. al ■
Partidului Comunist Mexican, 
Griegoris Spirou, membru al
C.C. al Partidului A.K.E.L. din
Cipru, Robert Urbain, membru 
al Biroului Național al Partidului 
Socialist Belgian, Alfredo Carvalho 
și Juachin Catanho de Nemesis, 8 
secretari naționali ai Partidului So
cialist Portughez, Antonio Garcia 
Miralles, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), Ma
nuel Pastor, membru al Comitetu
lui Național Federal al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spaniol 
(P.S.O.E.), George Gramme, mem
bru al Comitetului Director al Par
tidului Social-Creștin Valon din 
Belgia, vicepreședinte al Senatului 
belgian, Fawwaz Suyyagh, membru 
al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, Ahmad Hussein, membru 
supleant al Comandamentului Re
gional al Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, Paolo Correia, 
membru al Comitetului executiv de 
luptă al P.A.I.G.C., ministrul foș
tilor combatanți din Guineea-Bis- 
sau, Mamoun Awad Abu Zeid, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, a- 
sistent al secretarului general pen
tru probleme ideologice, delegația 
Partidului Democratic din Botswa
na, condusă de M.P.U. Nwako, mi
nistrul comerțului și industriei, g 
Mbaye Jacques Diop, secretar per
manent al Biroului Politic al Par
tidului Socialist din Senegal, Henri 
Bangou, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Guadelupa, Tho
mas James Burns, președintele or
ganizației sindicale din statul Que
ensland — Australia, Demba Diop, 
secretar al Uniunii Naționale a,Oa
menilor Muncii din Mali, Bahig 
Nassar, secretar al Consiliului Mon
dial al Păcii, alți oaspeți ai țării 
hoastre.

în timpul demonstrației, tova
rășul Nicolae Ceușescu s-a între
ținut cu oaspeții de peste hotare 
prezenți la marea sărbătoare a po
porului român.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic, reprezentanți ai presei 
străine.

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

Salve de artilerie salută glorioasa 
aniversare a insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste.

Sub semnul marii noastre unități 

PARTIDUL - CEAUȘESCU - ROMÂNIA
Sînt momente cînd în

săși derularea vertiginoa
să a filelor pe calendar 
pare a se opri, în semn de 
salut, în fața unei foi îm
bujorate de emoția mari
lor trăiri solemne ; cînd 
timpul se înclină adine in 
fața clipei care închide in 
ea — ca scoica freamătul 
oceanului — întreaga bo
găție de fapte și semnifi
cații ale unei epoci ; cînd 
istoria unui neam oma
giază o zi, o zi funda
mentală, care i-a dat con
ținut și sens, devenind 
prin aceasta istorică.

O asemenea zi este în
văpăiatul 23 August pen
tru noi, cetățenii acestei 
țări, cu nume de dor, e- 
lan și lumină, ROMÂNIA. 
O zi în care s-aU concen
trat — prin forța acelui 
măreț act hotărîtor care a 
fost insurecția națională 
antifascistă și antiimpena- 
listă, concepută, condusă 
și însuflețită de parti
dul comuniștilor — toate 
energiile revoluționare ale 
unei istorii milenare de 
bătălii, răscoale și ctitorii, 
ale unui popor împătimit 
de libertate și dreptate, 
animat de indestructibila 
voință de a trăi slobod, 
mîndru și neîncovoiat in 
patria moșilor și strămoși
lor săi.

Priveam coloanele ce 
defilau prin marea piață 
bucureșteană, ascultam la 
radio relatările despre 
fremătătoarele demon
strații din alte orașe ale 
țării și parcă întreg acest 
talaz de imagini multico
lore și dinamice, întreagă 
această izbucnire de entu
ziasm sonor se contopea 
intr-un unic, extraordinar 
spectacol de sunet și lu
mină la scara întregii țări, 
intr-b exuberantă revăr
sare a bucuriei întregii 
națiuni de a se recunoaște 
pe sine, munca și năzuin
țele și visele sale, în 
chipul patriei înnoite din 
temelii, în imaginea pre
zentului ei socialist și a 
viitorului ei comunist. Și, 
totodată, din potopitoarea 
dogoare a inimilor înfră
țite în urale și ovații, în 
cintece și dansuri, din 
limpezimea transparentă 
și elocventă a privirilor 
ațintite cu nețărmurită 
dragoste spre marea tri
bună, ca spre cabina de 
comandă a unei uriașe na
ve ce înaintează neabătut 
pe oceanul timpului, se 
desprindea adevărul esen
țial al vieții noastre de 
constructori harnici și sir- 
guincioși ai celei mai 
drepte și mai umane o-

rînduri din istorie : uni
tatea monolitică, de nez
druncinat a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebi
re de virstă sau profesie, 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți, in jurul nucleului de 
lumină al contemporanei
tății noastre socialiste, 
Partidul Comunist Român, 
in jurul celui ce întruchi
pează in gradul cel mai 
înalt virtuțile și aspira
țiile, credințele și nădej
dile, conștiința de sine a 
națiunii socialiste româ
ne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Contemplînd torentul 
nesfîrșit de pancarte, gra
fice, care alegorice — a- 
ceste superbe rapoarte de 
izbînzi, aceste mult grăi
toare efigii ale mersului 
nostru neșovăitor înainte, 
acest „bilanț in mers" pe 
care fiecare an îl îmbogă
țește cu noi mărturii ale 
vocației constructoare a 
poporului ce a dat lumii 
nepieritoarea legendă a 
Meșterului Manole — gîn- 
dul ni s-a îndreptat spre 
toate acele „locuri fier
binți" ale muncii făuritoa
re de noi valori materiale 
și spirituale, unde mili
oane de cetățeni ai pa

triei dăltuiesc viitorului 
imaginea temeinic contu
rată în planurile elaborate 
de marele nostru arhitect, 
partidul, exprimindu-și 
voința fermă, de nestră
mutat, de a transpune 
neabătut în viață hotărî- 
rile Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., de a conferi 
substanța vie a realității 
mărețului Program de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

La drept vorbind, tot ce 
ni s-a oferit generos pri
virii și auzului în această 
zi luminoasă și patetică 
reprezintă expresia cea 
mai sugestivă a acestei 
înaintări nezăgăzuite spre 
culmile tot mai înalte ale 
viitorului a unui popor 
pentru care ziua de miine 
este întruchiparea în fap
tă a certitudinilor de azi.

Imaginile surprinse de 
reporterii șl fotoreporte
rii „Scinteil" — și pe 
care le veți tntilni in 
paginile a Il-a, a IlI-a 
și a IV-a — se constituie 
intr-o expresivă ilustrare 
a tuturor acestor idei — 
forță ce reprezintă sub
stanța vie a marii noas
tre sărbători naționale.

Mesaje cu prilejul 

sărbătorii naționale a României 
în pagina a V-a



PAGINA 2 SCINTEIA - vineri 25 august 1978

lNTR-0 ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE 
EVOLUTION ARĂ, ÎNTREGUL POPOR A SĂRBĂTORIT 
A XXXIV-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII

Același braț

făurește și apără
Hotârire nestrămutată de a apâra, cu vdeze brațe muncitorești, cuceririle revoluționare ale poporului

PUTEREA INDUSTRIEI - PUTEREA ȚĂRII
Care alegorice sau machete purtate pe brațe, re

prezentând noi unități industriale, noi ți superioare 
tipuri de produse. Și simbolizînd, toate, ritmul alert 
al creșterilor industriale, ca și saltul către o nouă 
calitate în cincinalul revoluției tehnico-științifice. 
Numai în primii doi ani ai actualului cincinal, la

zestrea industrială a țării s-au adăugat 1 000 de noi 
capacități de producție. Și încă 300 intrate in pro
ducție, in acest an.

Ritm accelerat al industrializării, deci putere e- 
conomică sporită, noi ți noi locuri de muncă, mai 
trainice temeiuri ale bunăstării.

Viguros prolog al marii demon
strații a oamenilor muncii din Capi
tală ! Respectînd o simbolică tradiție 
și exprimind o fermă hotărîre, iși fac 
apariția rindurile compacte ale găr
zilor patriotice. In coloanele ce îna
intează în cadența bărbătească, ener
gică, a marșului — evocind faptele 
eroicelor eșaloane care, în urmă cu 
34 de ani, s-au ridicat cu arma In 
mină la luptă pentru Înfăptuirea 
insurecției naționale antifasciste și 
antiimperialiste — recunoaștem mun
citori, tehnicieni și ingineri pe care 
i-afn întîlnit nu o dată in obișnuitele 
lor haine de lucru în marile uzine 
bucureștene. Pe piepturile lor stră
lucesc îngemănate insignele de frun
tași în producție și cele de eviden
tial în pregătirea pentru apărarea 
patriei — mărturii pregnante ale 
unei realități ce conferă trăinicie de 
granit viitorului pe care se pregă
tesc să-l apere, cu întreaga dăruire 
a ființei lor, înșiși cei ce-I construiesc.

In fruntea coloanei pășesc într-o 
aliniere perfectă — imagine eloc
ventă a organizării și disciplinei 
muncitorești — luptătorii gărzilor pa
triotice de la prestigioasa întreprin
dere bucureșteană pe al cărei fron
tispiciu figurează numele marii 
noastre sărbători naționale: „23 Au
gust". Se află printre ei lăcătușii 
Gheorghe Ghiță și Cornel Păuna, 
subinginerul Alexandru Bulandră, 
Gheorghe Șandru, muncitor la turnă
toria de fontă, strungarul Gheorghe 
Nicolae. îndeplinind cu aceeași con
știinciozitate îndatoririle lor la locul 
de muncă și în pregătirea pe cimpul 
de instrucție, apești bărbați și aceste 
femei, din diferite generații, așa cum 
sint egali în drepturi, se dovedesc 
egali și in răspunderea față de stră- 
juirea pămintului scump al patriei, a 
cuceririlor noastre revoluționare. îm
preună cu coloanele formațiilor de 
apărare civilă, de Cruce Roșie, de 
pregătire militară a tineretului, care 
se succed în desfășurarea demonstra
ției, detașamentele gărzilor patrio
tice reflectă viguros concepția revo
luționară a partidului nostru conform 
căreia apărarea patriei constituie, in 
modul cel mai direct, cauza Întregu
lui popor.

Lumina zilei Însorite de vară spo
rește. In Piața Aviatorilor irump 
raze din răsăritul continuu al acestui 
popor. Sînt pionierii și șoimii patriei. 
La viitoarele sărbătoriri vor demon
stra ca gospodari și făurari ai como
rilor de hărnicie cu care acum se 
deprind din exemplul părinților. 
Pînă atunci, raportul lor e raportul 
generației in formare ; rezultate tot 
mai bune la învățătură și activități 
practice, sîr'guință în participarea la 
acțiuni patriotice specifice vîrstei, vi
goare cîștigată prin activități spor
tive în cadrul participării de masă la 
întrecerile „Daciadei" și — ca un de
licat semn de mulțumire pentru co
pilăria fericită de care se bucură — 
sugestive jocuri de vacanță. In mo- * 
mentul culminant al demonstrației 
tinerelor mlădițe, un grup numeros 
de fetițe și băieți urcă la tribuna ofi
cială oferind buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului. Sint florile nețărmuritei 
dragoste, prețuirii și recunoștinței 
fată de bunul și marele lor părinte, 
partidul comuniștilor, în frunte cu 
secretarul său general.

Ritmurile 

impetuoase ale

Vigoare și grație sub genericul „Daciadei**
Cu puțin timp înainte de aniversarea eliberării, 

s-au încheiat cu succes f inalele republicane ale „Da
ciadei" la diferite discipline sportive, soldate cu 
numeroase recorduri. Dar dincolo de aceste recor
duri, succesul „Daciadei" — inițiată de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este dat de atragerea in sistemul competițional 
a itnui mare număr de oameni ai muncii din toate

sectoarele de activitate și din toate localitățile țării. 
Numai în municipiul București prima ediție a „Da
ciadei" a reunit la startul diverselor întreceri spor
tive peste un milion de participanți. Defilarea spor
tivilor se înscrie astfel în marea demonstrație a 
oamenilor muncii ca o certitudine a viitoarelor iz- 
bînzi sportive, ca un fierbinte legămint al tuturor 
tinerilor față de patrie.

înaintării noastre 

spre viitor
Uriașe cărți vii, mișcătoare, se 

deschid la acest ceas în toate muni
cipiile și orașele reședințe do județ. 
Paginile lor sint coloane de oameni, 
rindurile lor sînt rinduri de munci
tori, țărani, intelectuali, literele lor 
sint brațe voinice și chipuri fericite, 
grafica lor o formează pancartele și 
lozincile, steagurile și portretele, 
multicolorele care alegorice. Citim, 
cit putem cuprinde, cîte ceva din 
multele împliniri întipărite pe 
fila scrisă de la precedenta aniver
sare încoace în letopisețul mereu

Mărețul August, flacără-a dreptății
Măreful August, tlacără-a dreptății 
Cu ancorări în largul lui destin, 
tnalță-acum în agora cetății 
Catarg ți de lumini ți rod deplin.

Șl zilele ce se deschid, — o sumă 
De biruinți — răvaș prevestitor 
Că gloria nu e numai postumă, 
Clnd trup se lac popor și tricolor.

Pqpas In arșiți grele de izbi udă, 
Pe traiectorii noi de zvon-asalt. 
Am spulberat durere și osîndă. 
Țintind o stea dincolo de înalt.

E steaua Comunismului în iureș, 
Meridian visat de străbunici. 
Vijelioasă Dunăre, lin Mureș, 
De clnd ne știm c-am răsărit aici!

deschis al istoriei patriei. Ia loc de 
frunte sînt înfățișate izbinzile oame
nilor în lupta lor cu timpul, cifrele 
care atestă hărnicia colectivelor de 
muncă, dinamismul economiei națio
nale, viața nouă care înflorește pe 
toate meleagurile patriei, hotărârea 
cu care toți oamenii, indiferent de 
naționalitate, de loc de muncă, de 
sarcinile concrete care Ie revin, în
făptuiesc programul partidului, pro
gramul vieții, fericirii, bunăstării, ci
vilizației.

Cu vădită emoție defilează noile 
colective de muncă, reprezentanții 
unităților industriale care, în urmă 
cu un an, figurau doar în proiecte 
sau studii tehnico-economice ori a- 
veau chipul unor construcții abia în
cepute. Acum au chipul mîndru și 
viu de colective care se prezintă cu 
rezultate concrete in viața economică 
a țării. Astfel, în coloanele de la 
Bacău sînt prezent! pentru întiia 
oară chimiștii, cei aproape o mie de 
operatori, mecanici, laboranți, ingi
neri de la combinatul de îngrășă
minte chimice înălțat la confluența 
Bistriței cu Șiretul; nu. va trece mult 
și cu substanțele produse aici într-un 
an vor putea fi fertilizate aproape 2 
milioane de hectare. N-au trecut 
nici două luni de clnd războaiele au 
început să zumzăie in țesătoria de 
bumbac din Tirgu Mureș, dar direc
toarea Csergfi Ecaterina ne poate 
arăta cu mîndrie, în coloana de
monstranților, veștile primelor roa
de obținute de muncitoarele român
ce, maghiare, germane : atingerea 
integrală a parametrilor proiectați, 
depășirea planului cu 120 la sută. 
La Vaslui, ziua prevăzută pentru in
trarea în funcțiune a noii • întreprin
deri pentru aparate de măsură și 
control e încă departe, dar prezenta 
în coloane a celor ce-i vor fi munci
tori. tehnicieni, ingineri, ca Octavian 
Nichifor, Alecu Corciovă, Constantin 
Amariei, coincide cu un brav raport 
muncitoresc : ei participă la monta
rea utilajelor pe care le vor dirija, 
operațiune al cărei termen l-au de
vansat pînă acum cu o lună de zile.

Se conturează în coloanele de as
tăzi și elemente din configurația lor 
viitoare. Le reprezintă destoinicele 
rinduti ale constructorilor, prezenți

(Continuare in pag. a III-a)

Octav SARGETIU

Optimism, bucurie
Optimism, voie bună, sănătate și bucurie — iată înțelesul acestei 

imagini. Este optimismul și bucuria pe care fi le dau bunăstarea, 
împlinirea năzuințelor. Iată și cîteva date concrete din care se con
stituie, in țara noastră, suportul, optimismului: S-au majorat, in ac
tualul cincinal, intr-o primă etapă, retribuțiile. Pentru personalul 
muncitor, cu 17 la sută. Pentru țărănimea cooperatistă, veniturile au 
crescut cu 12,7—14,8 la sută. Pensiile s-au majorat cu 11,4 la sută. Aloca
țiile pentru copii, cu 15 la sută. Peste un milion de familii urmează 
să se mute, în decursul acestui cincinal, in apartamente noi (dublu 
față de perioada 1971—1975). Doar cîteva repere. Dar esențiale. Și, 
desigur, convingătoare. Surisul are, la noi, un trainic suport material.

Tineret - 
mindria țării
Pentru copii, pentru cei din 

imagine și pentru milioa
ne asemeni lor, in primii 
doi ani ai acestui cinci
nal s-au construit și s-au dat 
in folosință aproape 5 000 săli 
de clasă, noi laboratoare și 
ateliere-școală : s-au construit 
internate cu 35 000 de locuri, 
grădinițe cu peste 45 000 de 
locuri. Iar pentru invățămin- 
tul superior s-au dat in func
țiune spații noi însumând 
67 300 mp. Șl, de fapt, tot ce 
înfăptuiește poporul e pentru 
viitorul fericit al copiilor, al 
tinerilor.
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E-UN STEAG CARE NE CHEAMĂ ÎNAINTE!
E-un steag care ne cheamă înainte 
acolo unde-i scris în viitor 
un nume ca o inimă tierbinte 
ce bate-n pieptu-ntregului popor.

în orice grai el arde și proclamă 
supremul adevăr al vremii noi 
și taie ceața lumii ca o lamă 
să se cuprindă holdele de ploi

E-un nume scris cu slove de văpaie 
pe care-n orice grai îl deslușești 
el este Ceaușescu Nicolae 
scutul de ioc al țării românești!

peste pămînturl sterpe si să joace 
și griul mai înalt în spic să dea; 
și să se-aducă pîinile de pace 
la masa tuturor, sub orice stea !

Avem un steag ce cheamă înainte 
acolo unde-i scris în viitor 
un nume ca o inimă tierbinte 
ce bate-n pieptu-ntregului popor !
El e-ndrăgit precum un cer de ploaie 
cînd arșițele ard acest pămînt 
căci unde-i Ceaușescu Nicolae 
cu pacea lumii-ncheie legămînt!

lom POTOPIN
un ■■■■■■■iJSÎSSWWS

(Urmare din pag. a Il-a)
în toate județele, pe toate vetrele 
tării, grăbind realizarea obiectivelor 
de seamă ale acestui cincinal decisiv, 
în cinstea marii sărbători, colectivul 
întreprinderii de construcții speciale 
industriale și montaj — I.C.S.I.M. 
din București — declarase perioada 
10—20 august „decadă record" : de 
unde media curentă a turnărilor de 
betoane era de 600 mc. au realizat 
cite 1 050 mc fcllhic. Prin asemenea 
initiative creatoare, ei au putut ra
porta de 23 August realizarea înainte 
de termen a cinci importante capa
cități de producție. Succesul con
structorilor se înfrățește cu raportul 
muncitoresc al beneficiarilor. Astfel, 
constructorii aveau de terminat in 
anul viitor o nouă hală de producție 
la întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate. Predarea ei incă din 
anul acesta a permis ca tot astăzi, 
și tot aici, in Piața Aviatorilor, 
colectivul intreprinderii beneficiare 
să se înfățișeze cu un rezultat 
absolut remarcabil. E vorba de 
pregătirea fabricației strungului .ca
rusel cu diametrul de 16 metri. 
Nu este singura premieră pre
zentată de oamenii muncii bucu- 
reșteni. Notăm, dintre multe altele, 
mașina de alezat și frezat orizontală 
A.F.P.-180 realizată tot la I.M.U.A.B., 
locomotiva diesel-hidraulică de 2 400 
CP a făurarilor de la „23 August", 
motoarele antiexplozive de înaltă 
performanță purtind marca întreprin
derii de mașini electrice etc.

Asemenea prezențe — firești In
tr-o economie caracterizată prin înalt 
dinamism și maximă receptivitate 
față de cuceririle științei și tehnicii 
— sînt răspunsuri ale colectivelor de 
oameni ai muncii la chemarea și în
demnul partidului către saltul spre o 
nouă calitate. Le regăsim, cu aceeași 
strălucire, în toate coloanele și, prac
tic. in toate ramurile economiei na
ționale. La Brașov ele apar, mai vi
zibil. sub întruchiparea noului tren 
autofrigorific destinat in special 
transporturilor auto internaționale, a 
variantei de autobasculantă destinată 
marilor șantiere ale canalului Dună
re — Marea Neagră și noii exploa
tări carbonifere Rovinari, a noii' va
riante a tractorului de 360 CP intrat 
în testare in preajma sărbătorii na
ționale. Dar, pe lingă aceste siluete 
impozante, o realitate la fel de eloc
ventă, ce poate fi sintetizată din gra
ficele și inscripțiile cu care se defi
lează, este aceea că numai în acest 
an au fost asimilate de către între
prinderile din județ peste 350 de pro
duse noi.

Bucuria roadelor muncii este cofo- 
larul bucuriei de a munci, de a munci 
liber, specific națiunii n.oastre socia
liste. O atestă și numeroasele pre
zențe in coloanele de demonstranți

■■■■«■■rai

ale celor ce poartă laurii Festivalului 
național „Cîntarea României". Sînt 
atit oameni de artă, creatori amatori 
și profesioniști, cît și oameni de ști
ință. inventatori și inovatori, ale căror 
inspirație și ingeniozitate s-au înca
drat în reverberațiile marelui festi
val național al muncii și creației. La 
Piatra Neamț remarcăm dansul vioi 
al muncitoarelor și muncitorilor com
binatului de fire și fibre sintetice 
care, îndeplinindu-și cu rivnă sarci
nile de producție, și-au cîștigat un 
nou renume și prin activitatea artis
tică în ansamblul folcloric „Firicelul". 
Colectivul Institutului de cercetări 
pentru industria electrotehnică din 
Capitală se mindrește cu cele 13 di
plome de onoare obținute la concursul 
pentru stimularea creației tehnice de 
masă. Aceeași mîndrie, aceeași bucu
rie, la Miercurea Ciuc și Ploiești, la 
Petroșani și Galați, în toate județele 
patriei, unde au defilat umăr la umăr 
muncitori, țărani, intelectuali, uniți 
de aceleași idealuri și aspirații.

Sub semnul

frăției de gind

și de faptă
în plămada acestor succese, trepte 

trainice ale urcușului avintat al po
porului nostru spre înălțimile tot mai 
luminoase ale civilizației socialiste, 
alături de talent și hărnicie, de clar
viziunea cu care sint stabilite țelurile 
și de abnegația cu care sint înfăp
tuite, alături de conștiința vie de 
stăpini _ și responsabili ai propriilor 
destine, se incorporează și profunda 
realitate a unității de neclintit a tu
turor fiilor acestui pămint in jurul 
acelorași idealuri, acelorași năzuințe, 
sub îndemnul aceleiași politici, in ju
rul partidului și al secretarului său 
general.

Grăiesc despre această unitate pre
zența umăr la umăr, in coloana între
prinderii „Unio" din Satu Marc, a 
maistrului Cornel Șuta, a șefului de 
echipă Kecskes Attila, a muncitorilor 
Roicsonyi Iosif, Mihai Sabău, Fran- 
cisc Galiger, Levente Roth, Traian 
Sopoian și a altor realizatori ai uria
șului cuptor de ars calcar cu coman
dă automată din care primul tronson 
a fost livrat recent. Grăiește carul 
alegoric cu care s-a deschis coloana 
celor peste 100 000 de oameni ai mun
cii din municipiul care se pregătește 
să-și aniverseze 950 de ani de ates

Flori ale dragostei șl recunoștinței

tare documentară și două milenii de 
la întemeierea cetății dacice care l-a 
precedat — Aradul — ca și minuna
tul tablou folcloric cu care se încheie 
demonstrația și care evocă munca și 
viața dusă în deplină armonie fră
țească de toți locuitorii. Grăiesc a- 
ceste cuvinte pe care ni le spune to
varășul Bokor Francisc, secretarul de 
partid al întreprinderii de aparataj 
și motoare electrice din Sfîntu 
Gheorghe : „întreprinderea noastră 
este bine dotată tehnic, cu mașini și 
utilaje la nivel mondial, deci este o 
întreprindere, cum s-ar spune, bo
gată. Dar, fără îndoială, bogăția cea 
mai mare este unitatea și frăția tu
turor oamenilor muncii din între
prinderea noastră, ca d'e altfel din 
toate unitățile județului Covasna și 
din țară. Ea ne-a permis să formăm 
un colectiv bun, să obținem an de an 
succese, iar acum să întîmpinăm glo
rioasa sărbătoare cu depășirea pro
ducției nete planificate cu peste 6 
milioane lei". Grăiește despre a- 
ceastă realitate omniprezentă — uni
rea — și faptul că această noțiune 
esențială reapare ca nume de presti
giu, cu cinste respectat. 11 regăsim, 
bunăoară, in coloanele din Cluj-Na- 
poca, colectivul întreprinderii cu a- 
cest frontispiciu prezentindu-se și el 
la demonstrație cu o ultimă realizare 
de seamă — livrarea primelor 5 ma
șini de filat vîscoză — sau la Con
stanța, unde constructorii navali ra
portează lansarea celei de-a doua 
nave de 150 000 tdw, petrolierul 
„Unirea". Curînd, și acest nume drag 
va străbate sub faldurile tricolorului 
mările albastre, purtînd peste țesă
tura meridianelor lumii mesajul po
liticii active de pace și colaborare, 
de prietenie cu toate popoarele 
lumii a Republicii Socialiste Româ
nia.

„Muncim 

mai bine, 

trăim mai bine!“
Desprindem această lozincă din 

multitudinea pancartelor care se dea
pănă cu șuvoiul uman prin Piața 
Aviatorilor din Capitală. Ecuația ei, 
atit de simplă dar atit de exactă, 
este ilustrată de infinitele dovezi că 
ritmurile hărniciei se reflectă in mod 
direct și cu același dinamism in rit
murile bunăstării. Vorbește despre 
noua calitate a vieții, reflectată și in

noile condiții de locuit, raportul con
structorilor din Botoșani : „Cele 3 586 
de apartamente planificate pentru 
acest an se vor pred'a locatarilor cu 
cel puțin 20 de zile înainte de ter
men". Vorbește gîndul atit de fru
mos exprimat de Eroul Muncii So
cialiste Ion Coman, țăran cooperator 
din Ciorăști—Vrancea, în timp ce 
demonstrează In coloanele reunite pe 
străzile reședinței de județ : „Aici, 
la Focșani, albastrul cerului ge spri
jină de frunțile macaralelor". Vor
bește despre noua calitate a vieții 
preocuparea constantă a partidului și 
statului pentru asigurarea sănătății 
populației, oglindită și prin recenta 
încheiere a construcției marelui Spi
tal clinic din sectorul 7 al municipiu
lui București. Vorbesc de asemenea 
noile locuri de muncă, borne de le
gătură dintre viata omului și pi-ogra- 
mul d’e înflorire a tuturor meleagu
rilor patriei. Cît de elocventă este 
în acest sens, ca un singur exemplu, 
prezența insolită în vajnicele coloa
ne de la Hunedoara a muncitoarelor 
noii fabrici de tricotaje, materializa
re a indicațiilor secretarului general 
al partidului, cu prilejul vizitelor 
sale de lucru, de a se asigura locuri 
de munca și pentru soțiile siderur- 
giștilor. Vorbesc despre noua calitate 

COLOANELE LUI AUGUST
Să-l spunem bună ziua primei zile 
ce ne-a desprins cătușa de la mîini; 
strivind sub tălpi vrăjmașele reptile, 
ne-a pus pe irunți cununa de stăpini.

Această zi de noi nu se desparte, 
rămine-n veci alăturea de noi; 
dogoarea ei o ducem mai departe, 
eroi în muncă și în gînd eroi.

Ce bolți răsar, ce stele păminten.e, 
ce porți în zarea vremii se deschid 
cînd Feți-irumoșii trec și Cosînzene 
și în alai trec Hamuri de partid!

De-a pururi ziua primă e în față, 
coloanele urmează drumul ei;
copiii sorb lumină și învață 
ce-nseamnă August douăzeci și trei.

Ce-nseamnă libertatea și solia 
de pace zbuciumatei omeniri, 
ce-nseamnă-n demnitate România 
și graiul ei ce naște trandafiri.

Eugen FRUNZA
SSMBSESSOSBOB

a vieții manifestările de stimă și re
cunoștință față de grija pentru om a 
partidului, grijă reflectată în întrea
ga viață nouă a orașelor și satelor 
patriei.

Sărbătoarea națională a poporului 
nostru a fost marcată pe întreg cu
prinsul țării de numeroase manifes
tări cultural-artistice înscrise în Fes
tivalul național „Cîntarea României", 
în Capitală, parcul Herăstrău a fost 
gazda „Carnavalului tineretului", ce 
a inclus in program frumoase spec
tacole muzical-coregrafice.

...A fost un 23 August impregnat 
de luminile zîmbetelor, de fîlfiitul 
steagurilor, de vibrația uralelor și a 
cintecelor. A fost un 23 August în 
care un întreg popor de constructori 
cutezători și plini de rivnă ai noii 
orînduiri a văzut, ca într-o oglindă 
vie, înfățișarea dinamică a țării în 
mers impetuos spre culmile tot mai 
înalte ale viitorului — spre comu
nism.

Reportai realizat de Sergiu 
ANDON, Victor BIRLADEA- 
NU, Mihai CARANFIL, Cor- 
neliu CARLAN, Mihai IO- 
NESCU, Dumitru TiRCOB 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Foto: E. DICHISEANU
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Pe întreg cuprinsul țării în sărbătoare

Entuziaste manifestări ale hotărîrii 
unanime de a transpune în viață 

mărețul Program al partidului

CĂLĂRAȘI. Coloana oamenilor muncii din vechiul 
port dunărean se deschide cu un car alegoric al siderurgiștilor 

Foto : A. Cristescu

TIMIȘOARA . Elementul inedit al raportului muncitoresc 
djn orașul de pe Bega : noile tractoare realizate de întreprinderea 
„Tehnometal" din localitate. Foto : e. Robitsek

PETROȘANI. în ritm de pas mineresc, voință hotărîtă 
de a spori necontenit producția de cărbune a țării. Foto : i. Liciu

Sir. GHEORGHE. înfrățiți ca întotdeauna, românii și 
maghiarii de pe aceste meleaguri au manifestat cu căldura 
dragostea lor nețărmurită fațâ de patrie și partid. Foto: Agerpres

Expresie vie a realizărilor 
unui popor unit și încrezător 

in destinul său socialist
Oaspeți de peste hotare, prezenți la marea sărbătoare a poporului 
român, dau glas sentimentelor de admirație față de succesele României 
socialiste, de respect și prețuire pentru politica ei externă de pace 

și colaborare cu toate popoarele
Voislav Srzentici,

lele Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Muntenegru, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I. :

Doresc ’să-mi exprim, în primul rînd, 
bucuria de a participa la aniversarea 
eliberării României. Am avut prilejul 
să cunosc în mod concret unele din 
realizările obținute de poporul român 
în dezvoltarea economică, pe care 
le consider remarcabile. Astăzi, la 
această demonstrație, putem să con
statăm nu numai ce progrese s-au 
obținut, ci șl hotărirea oamenilor 
muncii, exprimată atit de sugestiv, de 
a transpune in viață programul stabi
lit de partid. Este impresionantă in 
acest sens unitatea poporului în jurul 
partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

îmi face plăcere să relev șl cu 
acest prilej faptul că între Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român, între 
țările șl popoarele noastre există 
foarte bune relații de prietenie și 
colaborare. Temeliile trainice ale 
acestor relații au fost puse prin în- 
tilnirile frecvente, tradiționale, dintre 
tovarășii Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu. între noi există un ase
menea grad de înțelegere, de stimă și 
respect reciproc, incit putem spune 
că beneficiem de cele mai bune con
diții pentru a ridica pe trepte tot mai 
înalte colaborarea româno-iugoslavă 

‘în toate sferele de activitate.

Generalul Jose Lemos
Ferreira, membru al Consiliului
Revoluției din Portugalia, șeful sta
tului major al forjelor aeriene :

Mă aflu pentru prima oară în 
România și pot spune că am întilnit 
aici un popor ospitalier, cu multă 
căldură în exprimarea sentimentelor. 
O arată și această splendidă manifes
tație populară, plină de bucurie și cu
loare, care exprimă, totodată, un bo
gat conținut de preocupări construc
tive. Panourile purtate de demon
stranți vorbesc elocvent despre rea
lizările obținute în producție și în via
ta culturală. Vorbesc, la fel de ex
presiv, și despre susținerea politicii 
promovate de președintei? Nicolae 
Ceaușescu, de deschidere largă spre 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate țările. O asemenea orientare po
zitivă se materializează și în relațiile 
româno-portugheze, care au cunoscut 
o lărgire continuă, existînd un interes 
mutual cfi ele să se dezvolte și să 
se diversifice șl în viitor.

Elio Quercloll, membrua’ ni* *

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Glulești (la Parcul Ti
neretului) : Spectacol de sunet și 
lumină „Sara pe deal" — 19.30.
• Teatrul satlrie-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18.30.

recțiunii Partidului Comunist Italian :
Manifestația de astăzi, plină de 

entuziasm și de exuberanță, m-a im
presionat mai ales prin puternicul ei 
caracter național. în tumultul fluviu
lui uman trecind prin fața tribunelor 
am simțit un clocot venind din 
adîncurile istoriei poporului român, 
căci din aceste tradiții seculare de 
luptă ale națiunii pentru afirmarea 
libertății și independenței iși trage 
seva vitală lupta de astăzi pentru 
construirea noii societăți.

Dlntotdeauna poporul român a 
fost deschis prieteniei și înțelegerii 
cu alte popoare. Dar niciodată, de-a 
lungul istoriei sale, România nu a 
avut atîți prieteni ca astăzi. Aceasta 
mi se pare o ilustrare vie a faptului 
că politica externă a partidului și 
statului român — urmărind cu con
secvență promovarea cauzei socialis
mului, păcii și progresului in lume 
— se bucură de un binemeritat pres
tigiu internațional, ca reprezentant 
al comuniștilor italieni, doresc să 
subliniez dezvoltarea pozitivă, deo
sebit de rodnică, a raporturilor tovă
rășești de prietenie, colaborare și so
lidaritate dintre P.C.I. și P.C.R.

TÎRGOVIȘTE. Făuritorii de azi și de mîine ai moderne
lor mașini și utilaje din noua „cetate de scaun" a metalurgiei și 
construcțiilor de mașini. Foto : Agerpres

SATU MARE. în o- 
vafii și urale, textilistele de 
aici aduc mărturia rodnicei 
lor hărnicii.

Foto : M. Sare*

ARAD. Oamenii mun
cii din marea citadelă in
dustrială de pe Mureș se 
prezintă sub emblema sem
nificativă a celor mai re
cente înfăptuiri în muncă.

Foto : M. Canciu

Robert Urbaln, membru 81 
Biroului Național al Partidului Socia
list Belgian :

Am fost foarte Impresionat de 
amploarea manifestației de 23 Au
gust în entuziasmul miilor de de
monstranți care au trecut prin fața 
tribunelor se putea citi mîndria unui 
Întreg popor de a participa la marea 
aniversare a eliberării țării sale cu 
noi și însemnate realizări pe calea 
construirii societății socialiste.

Lozincile purtate de manifestanți, 
prezența atitor oaspeți străini la 
această sărbătoare ilustrează vastele 
legături internaționaliste dintre po
porul român și forțele progresiste din 
întreaga lume. Aș vrea să aduc un 
omagiu președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru politica României, 
pusă cu consecvență în slujba colabo
rării și păcii, înțelegerii și destin
derii între popoare. „România",

„Ceaușescu" sînt nume ale respectu
lui și admirației, care se bucură de 
o înaltă prețuire tn lume.

Iakov Ivanovici Jeme- 
ÎOV adjunct al ministrului con
strucțiilor de întreprinderi industriale 
al U.R.S.S. :

Particip pentru prima dată la ani
versarea evenimentului istoric de la 
23 August 1944, cînd poporul român 
® devenit stăpin pe destinele sale. 
Demonstrația la care asistăm reflectă 
în mod elocvent bucuria și mindria 
oamenilor muncii pentru rezultatele 
obținute în cei 34 de ani care au 
trecut de la eliberare. Sint impresio
nante mărturiile vii ale unității în
tregului popor In jurul partidului, al 
conducerii sale.

Oamenii muncii sovietici se bucură 
de rezultatele obținute de poporul 
român în toate domeniile de activi
tate și îi doresc să obțină succese și 
mai mari, pentru înflorirea continuă 
a patriei sale. Ne bucură faptul că 
raporturile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se adîncesc și se 
amplifică, în spiritul hotăririlor adop
tate la nivelul Cel mai înalt. Recenta 
întîlnire dintre tovarășii L. I. Brej- 
nev și Nicolae Ceaușescu, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a evi
dențiat în acest sens dorința comună 
de a extinde conlucrarea sovieto-ro- 
mână pe toate planurile. Sîntem con
vinși că aceasta slujește progresului 
mai rapid al operei de construcție so
cialistă și comunistă in țările noastre, 
cauzei socialismului și păcii in lume.

Valentin Campa, membru 
al Comisiei Executive a C.C. al Par
tidului Comunist Mexican :

îmi face o mare plăcere să asist la 
această grandioasă manifestare de 
entuziasm, în care poporul muncitor 
din România își afirmă hotărirea de 
a înfăptui socialismul multilateral 
dezvoltat. Pe lingă pitorescul ei, a- 
ceastă sărbătoare este și instructivă, 
întrucît panourile și graficele arbora
te exprimă sintetic izbînzile oameni
lor muncii în impulsionarea forțelor 
de producție, în asigurarea bunăstă
rii materiale și spirituale a întregului 
popor. Urmărim cu mult interes poli
tica de dezvoltare economico-socială, 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân, de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca și efor
turile sale pentru realizarea unității 
mișcării comuniste și muncitorești pe 
baza respectării riguroase a autono
miei și independenței fiecărui partid 
in elaborarea liniei sale politice, con
form particularităților proprii din 
țara respectivă. Tocmai pe o astfel 
de bază se dezvoltă relațiile dintre 
P.C.M. și P.C.R. Aș vrea să sub
liniez în mod deosebit prețuirea 
noastră pentru activitatea consecven
tă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste în direcția pro
movării unei politici deschise cola
borării reciproc avantajoase cu toa
te țările, preocuparea de a contribui 
la democratizarea raporturilor inter
naționale.

Vâsli Dancev, vicepreșe
dinte al Consiliului popular al co
munei Pravăț (R. P. Bulgaria) :

A devenit o tradiție ca noi, cei din 
Pravăț, ca și prietenii noștri din co
muna Scornicești, cu care avem 
strinse legături, să participăm la ani
versările noastre sacre — 23 August 
și 9 Septembrie — și să cinstim ast
fel in comun două evenimente isto
rice care au deschis o eră nouă pen
tru popoarele român și bulgar.

Ne-a produs o mare bucurie să țe- 
marcăm in coloanele de manifestanți 
o pancartă în care se adresează un 
salut prietenesc poporului bulgar. 
Vreau să subliniez că, la rîndul nos
tru, noi acordăm o mare prețuire re
lațiilor cu poporul român vecin și 
prieten. Avem un cadru optim de 
dezvoltare a colaborării în toate do
meniile de activitate, așa cum a fost 
stabilit cu ocazia întîlnirilor tradi
ționale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Știm că 
această colaborare slujește nu numai 
Bulgariei și României, ci ea repre
zintă, totodată, o contribuție la întă
rirea socialismului în lume, la cauza 
înțelegerii și destinderii în Balcani 
și in Europa.

Mbaye Jacques Dlop, ■*-  
cretar permanent al Biroului Politic 
al Partidului Socialist din Senegal :

Deși vizitez pentru prima dată 
România, am sentimentul că mă aflu 
într-o țară pe care o cunosc de mul
tă vreme. De fapt, așa și este, dacă 
ne gindim la relațiile statornice de 
prietenie și colaborare dintre Româ

nia și țările africane. Tara dv. este 
cunoscută pentru sprijinul ferm acor
dat tinerelor state pe calea dezvol
tării lor libere, de sine stătătoare, 
pentru solidaritatea sa activă față de 
popoarele Africii și de pe alte con
tinente care luptă pentru afirmarea 
ființei lor naționale, pentru libertate 
și progres. între România și Senegal 
s-au dezvoltat relații rodnice, cărora 
convorbirile dintre președinții celor 
două țări le-au dat un nou și puternic 
impuls. Poporul nostru nu va putea 
uita vizita efectuată in 1977 in 
Senegal de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Am apreciat cu toții mă
reția spiritului și înalta principiali
tate a președintelui român.

Yang Fu-chen, mcmbră 8U- 
pleantă a C.C. al P.C. Chinez, mem
bră a Biroului Comitetului municipal 
Șanhai al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului revoluționar munici
pal :

Sîntem martori ai unei impresio
nante manifestații a bucuriei oame
nilor muncii români la această glo
rioasă aniversare. Am văzut cu ochii 
noștri unele din realizările uriașe 
obținute de poporul român sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în toate domeniile de 
activitate. Aceste succese ne bucură 
foarte mult, ca prieteni și tovarăși 
apropiați, și aș dori să adresăm po
porului român cele mai sincere fe
licitări. Ne-au emoționat dovezile 
de dragoste ale întregului popor față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe 
care această manifestație le-a înfă
țișat atit de convingător.

Am avut privilegiul dc a ne afla 
în România in zilele unui mare eve
niment în relațiile chino-române: 
vizita președintelui Hua Kuo-fen. 
Sîntem recunoscători pentru primi
rea plină de căldură și cordialitate 
rezervată de poporul român tovară
șului Hua Kuo-fen si vedem in a- 
cefesta expresia sentimentelor care 
leagă partidele și popoarele noastre.

Santiago Alvarez. “>embru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania :

Văd în această manifestație sărbă
torească chipul unui popor viguros și 
încrezător in destinul său socialist. 
Văd, in primul rînd, clasa munci
toare djn .România, care a fost fac
torul decisiv în eliberarea țării de 
SUb dominația fascistă in urmă cu 34 
de ani și care de atunci reprezintă 
forța principală a realizărilor obținu
te in dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste. M-a impresio
nat in mod deosebit unitatea dintre 
popor și Partidul Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea unanimă față 
de politica partidului. Cred că toc
mai această unitate a permis și per
mite României să avanseze cu atita 
rapiditate in modernizarea continuă 
a economiei, în Înflorirea culturii, în 
creșterea nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Am cunoscut România 
în primii ani de după eliberare și de 
aceea pot măsura mai bine distanța 
parcursă de țara dumneavoastră în 
ultimele trei decenii, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în toate 
sectoarele de activitate. Este vorba 
de realizări care fac cinste unei po
litici înțelepte.

Fawwaz Suyyagh, mem_ 
bru al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Republica Arabă Siriană :

Demonstrația oamenilor muncii la 
care am asistat oferă, după părerea 
mea, o imagine vie a unității po
porului în jurul partidului și condu
cătorului său — președintele Nicolae 
Ceaușescu. Această unitate face ca 
România, în anul al 34-lea al noii 
sale istorii, să fie o țară a ritmurilor 
celor mal înalte de dezvoltare.

Ca oaspeți veniți dintr-o țară arabă, 
ne bucură din inimă realizările dv. 
România este un mare prieten al ță
rilor arabe. Apreciem in mod deo
sebit poziția constructivă a României 
în rezolvarea problemelor din Orien
tul Mijlociu, eforturile perseverente 
întreprinse personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea 
unei păci trainice in această zonă.

Un minunat exemplu al relațiilor 
fructuoase dintre poporul român șl 
popoarele arabe îl constituie legătu
rile de prietenie și colaborare dintre 
România și Siria. Beneficiind de ca
drul fertil al dialogului la cel mai 
înalt nivel dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, co
laborarea româno-siriană cunoaște o 
continuă extindere și diversificare pe 
toate planurile.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10,00 Antena vă aparține (reluare). 

Spectacol prezentat de județul 
Constanța.

11,05 Corespondenții județeni transmit...
11,20 Telex
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală.
16,35 Matineu de vacanță : tn mările 

Sudului — episodul 13

17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Tragerea Loto
19,05 Festivalul „Clntarea României". 

Participare de masă la creația 
tehnlco-ștllnțlfică. Reportaj filmat 
la întreprinderea de pompe „A- 
versa" din București

19.20 1001 de seri
10,30 Telejurnal
19,50 Ciclul „Confruntări Ideologice tn 

lumea contemporană".
20,10 Film artistic : „Buzduganul ou 

trei peceți" (II)
21,40 Publicitate
21,45 Concert de seară
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 Muzică populară
17.25 Publicitate
17.30 întîlnire cu satira și umorul (re

luare)
18,15 Bijuterii muzicale.
18.50 Scriitorul și epoca sa : George 

Ivașcu
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,10 Portativ
20,55 Blocnotes — Informații utilitare
21.20 Telex
21.25 Pagini de operă și operetă româ- 

tiesscă.
22,00 Telerama-sport

cinema
• Rlul care urcă muntele : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20,30,
• Colonel In rezervă : TIMPURI
NOI — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 20. 
o Avaria: SCALA — 9; 11,15:
13.30; 16; 18.15; 20,30. CAPITOL — 
9.15: 11.30; 13,45; 16; 18.15: 20,15. la 
grădină - 19.45, GLORIA — 9:
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.

• Cele 12 munci ale lut Asterix : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Soțul meu ; PATRIA — 9: 11,45; 
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI - 8.30: 
11.15; 14; 16.45; 19,45, FAVORIT — 
9.15: 12.15; 16,15; 19,15.
• Umbra păsării in zbor : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20,15.
• Invincibilul Luke — 9.15: 11;
12,45: 14,30, Unde apa e limpede 
șl iarba verde — 16; 18; 20 :
DOINA.
• Melodii, melodii î ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, la gră

dină — 20.15, BUCEGI — 9; 11,15: 
13,30; 15,45: 18; 20,15, la grădină 
— 19,45, MIORIȚA — 9: 11; 13.15; 
15.30; 17,45: 20.
• Corsarul din Insulă : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15:
20,30, MELODIA — 9: 11,15; 13.30: 
13,45; 18; 20.15, FLAMURA — 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA — 
9.
• Rătăcire : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Taina micilor revoluționari : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EFO

RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Misiune pe Iantzl : VICTORIA 
— 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Sonata pe malul lacului : CI
NEMA studio — io: 12: 14: 16; 
18: 20.
• Jucăria : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 
18; 20,15.
• înarmat și foarte periculos î 
LUCEAFĂRUL — 9,30: 11,45; 16; 
18.15: 20.15.
• Brigada specială t GRIVITA 

— 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20,15, 
FLACĂRA — 11,15! 13,30; 15,45: 18;
20.15, la grădină — 19,45, GRADI
NA TITAN — 20.
• Veronica : FLACĂRA — 9.
• Aventurile lui Don Juan : FES
TIVAL — 8.30; 11; 13,30; 18; 18,30: 
20.45. MODERN — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 20,45, la grădină — 19,45, 
GRADINA DINAMO — 20.
• Evadatul : GRADINA PARC 
HOTEL — 20.
• Hipopotamul Hugo : LIRA — 
15,30: 18.
• Obeliscul i COSMOS — 15; 18: 
20.

• întoarcerea i EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Bătălia navală din 1894 : PA
CEA — 15.30; 17,45 : 20.
• De partea cealaltă a oglinzii i 
POPULAR - 16; 18.
• Gentleman Jim : MUNCA — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.
• Mica Ondina — 15.30, Mereu 
împreună — 17,30: 19,30 : FEREN
TARI.
• Alt bărbat, altă femeie i FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Albul Bim — ureche neagră i 
PROGRESUL — 16; 19.
• Mark polițistul la Genova i

GIULEȘTI — 9; 11; 13.15: 15.30;
17.45; 20, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20,15. la grădină - 19.30.
• Visul roz : VOLGA — 9; 11.15: 
13.30; 16: 18,15; 20,15.
• Scufundarea Japoniei : GRA
DINA AURORA — 19,45.
• Un gentleman tn vestul sălba
tic i GRĂDINA BUZEȘTI - 19.45.
• Africa Express : GRADINA 
FESTIVAL — 19.30.
• Un milion pentru Jake : GRA
DINA LIRA — 20.
• Incredibtlele aventuri ale unor 
Italieni in Rusia : GRADINA LU
CEAFĂRUL — 19,30.

teatre
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NA ȚIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să folosesc prilejul sărbătoririi Zilei 
naționale a Republicii Socialiste România pentru a adresa Excelen
ței Voastre și poporului român prieten calde felicitări și salutări. 
Poporul arab sirian mi se alătură in exprimarea acestor sentimente.

Doresc să subliniez cu această ocazie progresul neîntrerupt al 
relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre in toate do
meniile și să exprim încrederea că acest curs va continua, in folosul 
popoarelor noastre.

Vă adresez, de asemenea, urările noastre cele mai bune de sănă
tate și fericire personală, de noi succese și prosperitate poporului 
român.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre cele 

mai sincere felicitări cu prilejul sărbătoririi Zilei eliberării României 
și, totodată, urez, in numele poporului și guvernului mexican, pro
grese tot mai mari nobilului popor roman și dumneavoastră fericire 
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, am onoarea 

să adresez Excelenței Voastre și întregului popor român felicitările 
mele cele mai vii și călduroase, împreună cu acelea ale întregului 
popor zairez, grupat în sinul Mișcării Populare a Revoluției.

Folosesc acest fericit prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
întreaga națiune română.

Totodată, in acest moment care reamintește istoria revoluției 
țării dumneavoastră, Mișcarea Populară a Revoluției și eu însumi 
exprimăm convingerea că cele mai bune relații de prietenie și 
cooperare care există in mod fericit intre țările noastre vor 
continua să se dezvolte spre binele ambelor noastre popoare.

Cu 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
Sărbătoarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi 

oferă deosebita plăcere de a vă adresa felicitările mele cele mai 
bune, însoțite de cele mai sincere urări de fericire personală și un 
viitor de prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

Cu salutări cordiale,

JULIO CESAR TURBAY AYALA
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în momentul în care România sărbătorește Ziua șa națională, 

doresc in mod deosebit să prezint Excelenței Voastre cordiale 
felicitări, împreună cu urările mele călduroase de fericire personală.

Folosesc această fericită ocazie pentru a adresa Excelenței 
Voastre și poporului român sincerele mele urări de fericire și 
prosperitate.

îmi exprim speranța că bunele raporturi existente între țările 
noastre vor continua să se dezvolte armonios.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

TovarășuhiF^ICOLĂE~ CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului și Guvernului Militar Provizoriu al 
Etiopiei Socialiste și al meu personal, doresc să vă transmit 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului și Guvernului 
Republicii Socialiste România, cu ocazia fericită a aniversării Zilei 
eliberării țării dumneavoastră, salutările și felicitările mele frățești.

Doresc, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a vă exprima 
cele mai bune urări de sănătate și progres, de fericire și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

Cu înaltă considerațiune,
Locotenent-colonel MENGISTU HAILE MARIAM
Președinte al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu 

și al Consiliului de Miniștri al Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii dumneavoastră naționale, îmi este plăcut să 

vă adresez. in numele Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, 
sincerele noastre felicitări, Împreună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de progres și bunăstare pentru poporul României.

Col. MOAMMER EL GEDDAFI
Lider al Marii Revoluții 

de la 1 Septembrie

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu otazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, am bucuria 

și onoarea de a vă adresa, în numele poporului burundez regrupat 
in cadrul Partidului Uprona, în numele guvernului și al meu per
sonal. felicitările mele vii și călduroase.

împărtășim bucuria dumneavoastră in această zi do neuitat în 
istoria poporului prieten al României. Recunoaștem rolul important 
pe care, l-a jucat și continuă să ii joace țara dumneavoastră pentru 
eliberarea popoarelor încă oprimate. Apreciem relațiile de prietenie 
și cooperare care există între țările noastre, doritoare de pace și 
libertate și sperăm să le întărim și mai mult.

Cu această fericită ocazie, poporul burundez mi se alătură pentru 
a formula urările cele mai calde pentru sănătatea și fericirea 
Excelenței Voastre, pentru progresul continuu al poporului frate al 
României.

Cu cea mai înaltă considerație.
Colonel JEAN-BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem Revoluționar 
și președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră oferă poporului to- 

golez, mișcării sale de unitate națională, „Uniunea poporului togo- 
lez“, guvernului său, precum și mie personal plăcuta ocazie de a vă 
adresa dumneavoastră și poporului român felicitările noastre foarte 
călduroase și cordiale.

Poporul togolez se felicită de excelentele relații care unesc țările 
noastre, convins că aceste legături privilegiate de prietenie și coo
perare activă, la consolidarea cărora dumneavoastră consacrați efor
turi neobosite, vor apropia tot mai mult popoarele noastre in lupta 
pentru dezvoltare economică și socială. De aceea, poporul togolez 
și eu personal adresăm Excelenței Voastre urări fierbinți de sănă
tate și de fericire, de bunăstare și prosperitate continuă țării dum
neavoastră.

Cu cea mai înaltă considerație.

General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator

al „Uniunii poporului togolez", 
Președintele Republicii Togo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, rog pe 

Excelența Voastră să primească caldele mele felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări din partea poporului elen și a mea personal, 
pentru fericirea dumneavoastră și pentru prosperitatea poporului 
român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării României, am 
plăcerea să vă adresez, în numele poporului și guvernului irakian, 
precum și al meu personal, felicitările noastre și cele mai bune 
urări de sănătate personală, de progres și prosperitate poporului 
român prieten.

AHMED HASSAN AL BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, primiți, domnule 

președinte, felicitările mele cele mai cordiale. îmi este foarte plăcut 
să adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire 
personală și de prosperitate și bunăstare poporului dumneavoastră.

JUAN CARLOS 1
Regele Spaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, îmi este deosebit de 

plăcut să adresez' Excelenței Voastre felicitările mele cele mai căl
duroase, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate mereu crescîndă pentru poporul prieten 
român.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele României
Cu ocazia aniversării Zilei eliberării, primiți, vă rog, felicitările 

mele și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda 

. . . ' i

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei eliberării Republicii Socialiste România, vă 

adresez In numele poporului Ciprului, al guvernului, precum și în 
numele meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
României.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele meu, al poporului și Guvernului Republicii Populare 

Democratice a Yemenului, dorim să transmitem Excelenței Voastre 
și poporului român prieten felicitările noastre calde, cu Ocazia 
Zilei naționale a României, urări de sănătate și fericire Excelenței 
Voastre, iar poporului român progres și prosperitate. Dorim să ne 
exprimăm convingerea și eu acest prilej că relațiile de colaborare 
care există intre cele „ două țări și popoare ale noastre se vor 
dezvolta spre binele țelurilor noastre comune, al victoriei păcii, 
securității și socialismului in lume.

ALI NASSIR MUHAMMAD
Membru al Biroului Politic

al Organizației Unificate a Frontului Național, 
Președinte al Consiliului Prezidențial >

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului venezuelean, precum și al meu 

personal, am onoarea de a adresa Excelenței Voastre sincerele mele 
felicitări cu prilejul sărbătoririi unei noi aniversări a Zilei naționale 
a României.

Folosesc această ocazie pentru a adresa urări de prosperitate po
porului român și fericire personală Excelenței Voastre.

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Republicii Singapore mi se alătură în 

a adresa Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii So
cialiste România felicitările noastre cele mai cordiale cu ocazia 
Zilei eliberării țării dumneavoastră.

Primiți, vă rog, de asemenea, urările mele cele mai bune pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a României, am plăcerea să adresez, 
în numele poporului Republicii Democratice Afganistan și al meu 
personal, felicitări cordiale Excelenței Voastre și poporului român, 
împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de progres 
continuu și prosperitate poporului român prieten. îmi exprim 
speranța că relațiile de prietenie care există într-un mod fericit 
intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta pe mai departe, 
spre binele celor două popoare ale noastre.

NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

Prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră — 23 August ;— 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez viile mele felicitări.
Vă transmit, totodată, urări de sănătate.
Stabilirea legăturilor fructuoase de prietenie și cooperare între 

cete două țări ale noastre ne permite să acționăm împreună pentru 
pace, dreptate și solidaritate internațională. condiții esențiale pen
tru dezvoltarea tuturor popoarelor.

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

AHMADOU AHIDJO
Președintele 

Republici» Unite Camerun

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

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

a celei de-a 34-a aniversări de la eliberare, în numele poporului al
banez, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Albania, precum și în numele nos
tru personal, adresăm poporului român salutările noastre și urările 
noastre cele mai bune pentru dezvoltarea și prosperitatea patriei sale.

Cu această ocazie, formulăm urarea ca prietenia dintre cele două 
popoare ale noastre să se dezvolte continuu.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Republica Socialistă România și Senegalul au stabilit de niulți 

ani relații de cooperare fecundă care se dezvoltă neîncetat, spre 
satisfacția ambelor țări.

Aceasta este rațiunea pentru care sărbătorirea Zilei naționale a 
țării dumneavoastră oferă poporului și guvernului senegalez, 
precum și mie personal, ocazia plăcută de a vă adresa călduroase 
felicitări.

România oferă exemplul unui popor atașat socialismului, 
construit în libertate și democrație.

Cu convingerea că relațiile de cooperare prietenească care există 
atit de fericit intre țările noastre se vor întări, vă asigur, domnule 
președinte, de înalta mea considerație, la care alătur urările pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a României, îmi 

face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre și marii dum
neavoastră națiuni prietene, în Tiumele meu și al poporulu și Gu
vernului Regatului Hașemit al Iordaniei, felicitările noastre cele mai 
sincere.

Sîntem ferm convinși că bunele relații între țările noastre se Vor 
dezvolta în toate domeniile, în folosul națiunilor noastre.

Urez Excelentei Voastre multă sănătate și fericire personală, iar 
țării dumneavoastră progres și prosperitate continuă, sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă și devotată.

HUSSEIN I

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România, în numele meu și al poporului brazilian, rog pe Excelența 
Voastră să primească urările mele foarte sincere pentru fericirea 
sa personală și pentru prosperitatea poporului român.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, în numele guvernului 

și poporului ecuadorian și al meu personal, transmit Excelenței 
Voastre cele mai bune urări pentru progresul patriei dumneavoastră, 
de dezvoltare a cooperării între țările noastre.

Amiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem de Guvernământ

al Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 34-a aniversări a insurecției 

naționale armate antifasciste . și antiimperialiste din România, 
permiteți’-mi să vă adresez dumneavoastră și poporului roman cele 
mai călduroase felicitări și sincere urări de fericire, sănătate și 
prosperitate, pe care le formulez in numele poporului malgaș, al 
Consiliului Suprem al Revoluției, al guvernului, precum și al meu 
personal.

Fie ca relațiile bilaterale să se dezvolte și să se întărească tot 
mai mult, în interesul reciproc al celor două popoare șl țări ale 
noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele 
Republicii Democratice Madagascar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei eliberării, am plăcerea să 

vă adresez, in numele poporului și al Guvernului Emiratelor Arabe 
Unite, precum și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai 
bune salutări. Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelenței 
Voastre fericire, iar poporului român prieten multă prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerație,
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez sincere felicitări.
In numele poporului mauritanez, al Comitetului Militar de 

Redresare Națională, al guvernului, precum și al meu personal, vă 
transmit dumneavoastră, guvernului și poporului prieten al 
României urări de fericire și prosperitate.

Cu înaltă considerație,
Locotenent-colonel

MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALEK
Președintele

Comitetului Militar de Redresare Națională, 
Șeful Guvernului

Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, am deosebita plăcere de 

a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului României, 
din partea guvernului și poporului din Seychelles și a mea personal, 
salutări și felicitări cordiale. Am convingerea și speranța că relațiile 
de prietenie și cooperare dintre țările noastre se vor întări, in fo
losul nostru reciproc.

FRANCE ALBERT RENfc
Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

vă adresez viile mele felicitări și cele mai sincere urări de fericire 
dumneavoastră personal și poporului român, precum și de întărire 
a legăturilor de prietenie și cooperare ce unesc țările noastre.'

VALERY GISCARD D ESTAING
Președintele Republicii Franceze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Transmit salutări calde Excelenței Voastre, și, amintindu-mi cu 

plăcere de recenta dumneavoastră vizită de stat plină de succes in 
țara mea, vă adresez cele mai bune urări de sărbătorire fericită a 
Zilei naționale a țării dumneavoastră și de prosperitate poporului 
român in anii care vin.

_______________ ____ ELISABETA R.

Excelenței Sale 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
Cu ocazia Zilei eliberării României, am deosebita plăcere de a 

transmite Excelenței Voastre felicitări cordiale și bune urări sincere 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea 
poporului- dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

prilejul de a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală și pentru bunăstarea și pros
peritatea poporului român.

URHO KEKKONEN .
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia fericită a sărbătoririi celei de-a 34-a aniversări a 

Zilei eliberării naționale a României, vă adresez dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, guvernului și viteazului popor al minunatei 
dumneavoastră țări, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune și 
sincere urări în numele guvernului și poporului Republicii Liberia 
și al meu personal. >

Exprim speranța că, în scopul dezvoltării relațiilor cordiale și 
prietenești care există în mod atit de fericit intre România și 
Liberia, vom continua să conlucrăm pentru a identifica noi arii de 
cooperare și a spori contribuția noastră la promovarea demnității 
umane, păcii și mai bunei înțelegeri între națiunile și popoarele 
lumii noastre.
' Fie ca harnicul popor al minunatei dumneavoastră țâri să 

continue a se bucura de binefacerile păcii, unității și prosperității, 
sub dinamica dumneavoastră conducere. Asigurîndu-vă de 
considerația și stima mea cele mai înalte,

Al dumneavoastră,
W. R. TOLBERT Jr.

Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

în numele Consiliului Federal, îmi este plăcut să adresez Excelenței 
Voastre felicitările mele călduroase și cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea țării 
dumneavoastră.

WILLI RITSCHARD
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

sint bucuros să transmit Excelenței Voastre călduroasele mele 
felicitări. Adaug cele mai bune urări de fericire și sănătate pentru 
Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul român.

RUDOLF KIRCHSCHLAEGER
Președintele federal al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea Zilei naționale îmi oferă plăcutul prilej de a prezenta 

Excelenței Voastre cele mai vii felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și de prosperitate pentru poporul român.

JEAN
Marele Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA
Cu ocazia Zilei naționale a României, am deosebita plăcere de a 

adresa Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperi
tatea poporului român.

BHUMIBOL
Regele Tailandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

de a folosi acest prilej pentru a adresa calde și sincere felicitări gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România din partea gu
vernului și poporului Republicii Sierra Leone.

Am toată încrederea că legăturile de prietenie care există intre 
țările noastre se vor întări și mai mult.

Cu cea mai înaltă considerație,
SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leona

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorindu-se o nouă aniversare a Zilei naționale a acestei na

țiuni prietene, primiți, Excelență, mărturia statornicei noastre prie
tenii și felicitările guvernului și poporului Uruguayan.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Vruguayului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele guvernului și poporului din Trinidad-Tobago și al meu 

personal, doresc să vă adresez, dumneavoastră, guvernului și po
porului Republicii Socialiste România calde salutări și cele mai 
bune urări pentru viitor, cu ocazia Zilei naționale a României.

ELLIS CLARKE
Președinte

I
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în dezvoltarea prieteniei, colaborării 
și solidarității româno-chineze

Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

ln diferite țări ale lumii au continuat manifestările dedicate marii 
sărbători a poporului român — 23 August — Ziua insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperlaliste.

Cronica tradiționalelor legături 
româno-chineze de prietenie, cola
borare și solidaritate s-a Îmbogățit, 
în aceste zile, cu noi pagini lumi
noase, a consemnat un nou ' și 
important moment politic : la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, țara noastră a 
avut ca oaspete într-o vizită oficială 
de prietenie pe tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze. Acum, după încheierea vi
zitei — prima efectuată vreodată în 
România la nivelul cel mai înalt al 
conducerii partidului și statului chi
nez — se poate aprecia, cu deplin te
mei, că aceasta s-a înscris ca un eve
niment de seamă tn relațiile dintre 
partidele și țările noastre, s-a soldat 
cu deplin succes, cu un bilanț din 
cele mai rodnice, deschizînd noi și 
largi perspective pentru dezvoltarea 
conlucrării între cele două popoare.

Cu aceleași manifestări de caldă 
prietenie, de prețuire și înaltă consi
derație cu care poporul chinez îl în- 
timpina, cu numai cîteva luni în 
urmă, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei oficiale de priete
nie întreprinse în R. P. Chineză, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a fost salutat tovarășul Hua Kuo-fen 
pe pămîntul ospitalier al Românie’ 
socialiste. Primirea călduroasă rezer
vată înaltului oaspete a dat, încă o 
dată, expresie sentimentelor de sti
mă, prețuire și respect pe care le 
nutresc popoarele noastre unul față 
de altul.

Aceste sentimente își au rădăcina 
în vechi și bogate tradiții de solida
ritate în lupta împotriva asupririi și 
dominației străine, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru transfor
marea revoluționară a societății. Vic
toria revoluției populare în cele două 
țări a marcat fidicarea pe o treaptă 
nouă, superioară, a relațiilor de prie-, 
tenie, solidaritate șl colaborare ro
mâno-chineze, relații al căror curs 
mereu ascendent a fost puternic mar
cat de vizita efectuată in 1971 in 
R. P. Chineză de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de convorbirile avute cu 
acel prilej cu președintele Mao 
Tzedun și premierul Ciu En-lai, pre
cum și de noua vizită a secretarului 
general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, în această pri
măvară. Fără îndoială că recentul 
dialog la nivelul cel mai înalt, carac
terizat prin ambianța de prietenie 
caldă, stimă și Înțelegere reciprocă 
ce a devenit o constantă a acestor 
intîlniri, reprezintă un nou și deose
bit de important pas pe calea extin
derii relațiilor pe multiple planuri 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză.

Dînd o înaltă apreciere vizitei și 
convorbirilor avute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Acum, înainte de 
încheierea vizitei dumneavoastră in 
România, tovarășe Hua Kuo-fen, 
avem deosebita satisfacție de a con
stata că ea a constituit un eveniment 
politic de seamă în viața partidelor 
și statelor noastre, a fost încununată 
de succes deplin și rezultate deosebit 
de pozitive. Fiind prima vizită la ni
velul cel mai înalt a conducerii 
partidului și statului chinez în Româ
nia, considerăm că ea marchează un 
moment istoric în cronica relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre". La rindul 
său, tovarășul Hua Kuo-fen declara: 
„Vizita noastră a fost incununată de 
rezultate fructuoase. Am avut con
vorbiri cordiale și sincere cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu și ceilalți to
varăși din conducerea de partid și de 
stat, am discutat probleme legate de 
întărirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor bilaterale chino-române și 
am făcut un schimb de păreri asupra 
situației internaționale actuațe și a 
altor probleme de interes comun", 
relevînd in continuare : „Dezvoltarea 
necontenită a relațiilor dintre China 
și România corespunde nu numai in
tereselor fundamentale ale popoare
lor chinez și român, ci și intereselor 
popoarelor lumii și va exercita cu si
guranță o înrîurire profundă".

Convorbirile purtate la București de 
cei doi conducători de partid și de stat

Cronica zilei
Vicepreședintele Republicii Liberia, 

Bennie D. Warner, a vizitat în cursul 
zilei de joi Tirgul de mostre și Mu
zeul satului din Capitală.

In onoarea oaspetelui, tovarășul 
Emil Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a oferit, în saloanele 
hotelului „Athenee Palace'1, un dineu 
oficial.

La invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, in Capi
tală a sosit o delegație a Consiliului 
Revoluției din Portugalia, condusă de 
generalul Jose Lemos Ferreiro, șeful 
Statului Major al forțelor aeriene. 
Din delegație fac parte comandantul 
Martins Guerreiro. căpitanul Mar
ques jr. și locotenentul Neves Ro
drigues.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, mem
bru al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, adjunct al 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Superior 
al Armatei, de alți membri ai condu
cerii F.U.S.

A fost prezent Antonio Novaes 
Machado, ambasadorul Portugaliei la 
București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 august. în țară : Vreme în ge
neral instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai ales 
sub formă de aversă, mai frecvente în 
nordul țării și în zonele de deal și de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată la munte, cu viteze de 50—60 km 
pe oră. Temperatura va înregistra o 
scădere ușoară in Crișana, Maramureș, 
Transilvania și Moldova. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat 
mai coborîte în depresiunile intramon- 
tane, iar maximele între 18 și 28 de 
grade, pe alocuri mai ridicate In pri
mele zile. 

au pus în evidență hotărîrea comună 
de a da o bază și mai concretă priete
niei româno-chineze, de a extinde și 
aprofunda și mai mult relațiile dintre 
cele două partide și state, pe temelia 
principiilor stimei și respectului reci
proc, independenței și suveranității 
naționale, egalității In drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești și solidari
tății internaționale. Acestea sînt 
principiile chemate să demonstreze 
superioritatea raporturilor dintre ță
rile care construiesc noua orînduire, 
să contribuie, astfel, la sporirea for
ței și influenței socialismului în 
lume. România așază cu fermitate
— așa cum este știut — aceste prin
cipii la baza relațiilor sale cu toate 
statele, acționează neabătut pentru 
ca ele să se înrădăcineze trainic în 
întreaga viață internațională, iar 
reafirmarea lor în cursul recentelor 
contacte la nivel înalt este menită să 
asigure perspective trainice adîncirii 
pe mai departe a legăturilor româno- 
chineze.

Așa cum atestă faptele, rolul de
terminant în dezvoltarea multila
terală a relațiilor dintre Româ
nia și China populară, dintre po
poarele român și chinez revine le
găturilor trainice dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez — și acest lucru a fost subli
niat în mod deosebit și în timpul re
centei vizite. Nu încape îndoială 
că întărirea și mai puternică a «aces
tor relații, corespunzînd pe deplin 
intereselor celor două popoare, va 
contribui la extinderea substanțială a 
colaborării generale în toate dome
niile de activitate.

în ansamblul acestei colaborări, un 
loc important ocupă raporturile pe 
plan economic și tehnico-științific 
care, spre satisfacția reciprocă, cu
nosc un proces continuu de lărgire și 
diversificare. Aceste raporturi bene
ficiază de cadrul propice pe care 
îl constituie Acordul de colaborare 
economică și tehnică pe termen lung, 
semnat cu prilejul vizitei din mai 
a.c. în R. P. Chineză a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. întregit de înțele
gerile încheiate în timpul actualei 
vizite — între care se evidențiază, în 
primul rînd, acordul cu privire la 
constituirea Comisiei mixte guverna
mentale româno-chineze de colabora
re economică și tehnică — acordul pe 
termen lung deschide calea promovă
rii unor forme largi, moderne de co
laborare economică reciproc avanta
joasă, realizării prin eforturi comune 
a unor obiective industriale, cooperă
rii în producție și pe terțe piețe, ur- 
mînd, de asemenea, să se dezvolte, 
asa cum s-a subliniat în timpul con
vorbirilor, colaborarea tehnico-științi- 
fică și in domeniul cercetării, cu 
prioritate în ramurile cele mai noi, 
de vîrf, ale științei și tehnologiei con
temporane. Fără îndoială că înfăp
tuirile celor două popoare în domeniul 
economiei, științei și tehnicii, al edifi
cării noii orînduiri constituie o trai
nică bază materială pentru tradu
cerea in practică a măsurilor prevă
zute în acordul pe termen lung, ca și 
a înțelegerilor asupra cărora s-a con
venit la București, ceea ce va con
tribui Ia accelerarea construcției 
socialiste în cele două țări, la afir
marea cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii.

Un rol important în acest sens îl 
vor avea extinderea și diversificarea 
colaborării pe linie de stat, a organi
zațiilor de masă și obștești, ca și în 
general lărgirea schimburilor de ex
periență în construcția socialistă din
tre România și China populară, așa 
cum s-a căzut de acord în timpul 
actualelor convorbiri. Totodată, se 
cuvine a releva hotărîrea de a se 
amplifica, în continuare, colaborarea 
în domeniile culturii, invățămîntului, 
presei, radioului, televiziunii, turis
mului și sportului, creîndu-se astfel 
condițiile adincirii necontenite a cu
noașterii reciproce, apropierii tot mai 
strînse dintre cele două popoare con
structoare ale socialismului.

Dezvoltarea largă a raporturilor de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste constituie — este știut
— o orientare programatică funda
mentală a politicii externe a Româ
niei socialiste, însăși actuala vizită 
fiind o expresie a consecvenței cu 
care acționează în acest sens parti
dul și statul nostru, considerind că 
o asemenea orientare corespunde pe
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Trei luptători români campioni mondiali, 
unul vicecampion și doi medaliați cu bronz

Cea mai bună performanță obținută de luptătorii români
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — Campionatele mondiale de 
lupte greco-romane, desfășurate timp 
de patru zile în sala gimnaziului 
„Juan de Barrera" din Ciudad de 
Mexico, au marcat un strălucit succes 
pentru culorile sportive românești, 
reprezentanții țării noastre cucerind 
trei medalii de aur, prin Constantin 
Alexandru, Ștefan Rusu și Ion Draica, 
una de argint, prin Nicu Gingă și 
două de bronz, prin Gheorghe Cio- 
botaru și Roman Codreanu.

Cele șase medalii cîștigate la ac
tuala ediție a întrecerii reprezintă cea 
mai bună performanță realizată de 
luptătorii români in istoria participă
rii lor la campionatele mondiale șl 
confirmă excelentele rezultate obți
nute la campionatele europene de la 
Oslo, unde au cucerit patru titluri de 
campioni continentali.

Acest nou buchet de performanțe 
obținute chiar în seara de 23 August 
este dedicat de luptătorii români 
marii sărbători naționale a poporului 
nostru, exprimind astfel recunoștința 
lor față de condițiile create de partid 
și statul socialist dezvoltării impe
tuoase a mișcării sportive din Româ
nia socialistă.

La categoria 82 kg., cel mai puter
nic din lume s-a dovedit Ion Draica, 
în vîrstă de 20 de ani, student la 
Institutul pedagogic din Constanța, 

deplin Intereselor poporului român, 
intereselor tuturor popoarelor din 
țările socialiste, marii cauze a so
cialismului și păcii în lume. Firește 
— așa după cum arăta cu toată lim
pezimea secretarul general al parti
dului în expunerea sa la ședința ac
tivului central de partid și de stat — 
România nu contrapune in nici un fel 
relațiile sale cu unele țări socialiste 
raporturilor cu alte țări socialiste. 
Dimpotrivă, raporturile României cu 
țările socialiste, fără nici o excepție, 
se completează într-un ansamblu u- 
nitar, la baza căruia se află politica 
noastră principială, fermă și consec
ventă de contribuție activă la întă
rirea unității și solidarității tuturor 
statelor socialiste, la creșterea forței 
și influenței socialismului în lume. 
Așa cum a reafirmat recent secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România esta 
ferm hotărîtă să acționeze și în viitor 
cu aceeași principialitate și neobosită 
stăruință în vederea extinderii 
bunelor sale relații cu toate statele 
socialiste, a depășirii neînțelegerilor 
existente între unele din aceste țări, 
a consolidării solidarității — în 
deplină consonanță cu cerințele în
tăririi forței socialismului în lume, ale 
creșterii rolului și capacității sale de 
înrîurire asupra conștiinței popoare
lor, asupra dezvoltării mondiale.

Dialogul la nivel înalt româno- 
chinez, trecînd în revistă ansamblul 
relațiilor bilaterale, a prilejuit, în 
același timp, un larg schimb de 
păreri cu privire la evoluțiile situa
ției internaționale, la problemele 
complexe ale contemporaneității, pu- 
nind în evidență interesul profund al 
României și Chinei populare pentru 
statornicirea unui climat de pace în 
lume, condiție esențială pentru edifi
carea noii orînduiri în cele două țări. 
Tocmai pornind de la acest profund 
interes comun s-a reafirmat voința 
celor două partide și țări de a întări 
conlucrarea lor pe arena mondială, 
pentru a-și spori, astfel, contribuția 
la soluționarea justă în interesul 
tuturor popoarelor, a problemelor de 
care depind pacea și securitatea in
ternațională, făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Reliefînd însemnătatea deosebită a 
luptei pentru asigurarea independen
ței popoarelor, a egalității în drep
turi între toate statele, fără deosebire 
de mărime sau potențial economic și 
militar, pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța în raporturile 
între state, schimburile de vederi au 
evidențiat, totodată, hotărîrea Româ
niei și Chinei populare de a acționa 
consecvent, împreună cu forțele Îna
intate din întreaga lume, pentru lichi
darea politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, a oricăror 
forme de dominație și asuprire, a 
politicii rasiste și de apartheid, pen
tru eradicarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitei înaltului 
oaspete chinez, România consideră că 
evoluțiile actuale fac mai necesare 
ca oricînd unirea eforturilor tuturor 
popoarelor, desfășurarea unor acțiuni 
ferme pentru diminuarea încordării 
din viața internațională, pentru con
tinuarea cursului spre destindere, 
colaborare și pace, pentru libertatea 
și dezvoltarea economico-socială de 
sine stătătoare a tuturor națiunilor — 
fiind hotărîtă să facă totul pentru 
a-și aduce contribuția la înfăptuirea 
acestor arzătoare deziderate ale lumii 
de azi.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
ideile pe care le-a pus in evidență, 
prin înțelegerile pe care le-a prile
juit, noul dialog la nivel înalt a dat 
o concludentă expresie trăiniciei și 
profunzimii relațiilor româno-chineze, 
voinței comune de a le conferi di
mensiuni și mai largi, un conținut tot 
mai bogat. Comuniștii, poporul ro
mân salută cu deosebită satisfacție și 
bucurie rezultatele rodnice ale în- 
tilnirii dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen, nou și 
important moment in dezvoltarea 
continuă a raporturilor între țările 
și popoarele noastre, exprimindu-și 
convingerea că un asemenea curs me
reu ascendent corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, înscriln- 
du-se, totodată, ca un aport de seamă 
la cauza generală a socialismului, 
păcii și înțelegerii internaționale.

care își încununează palmaresul cu 
titlul suprem. Luptind cu multă am
biție, tînărul sportiv constănțean, 
membru al clubului Farul, a terminat 
învingător în pasionanta dispută 
purtată cu ceilalți pretendenți la 
medalia de aur, cunoscuții campioni 
Vladimir Ceboksarov (U.R.S.S.) și 
Momir Petkovici (Iugoslavia).

Ca și la Oslo, unde cucerise cel 
de-al patrulea titlu de campion eu
ropean, Constantin Alexandru s-a 
prezentat la întrecerea mondială din 
capitala Mexicului într-o remarcabilă 
formă sportivă, adjudeeîndu-și victo
ria la categoria 48 kg., intr-o compa
nie extrem de valoroasă, din care nu 
lipseau sovieticul Aleksei Șumakov și 
polonezul Roman Kierpacz. La cei 25 
de ani ai săi, Constantin Alexandru, 
component al clubului Steaua, a do
vedit aceeași valoare tehnică ridicată 
și dîrzenie care l-au făcut cunoscut 
de-a lungul anilor în arena interna
țională.

Cea de-a treia medalie de aur a 
fost adusă echipei noastre de Ștefan 
Rusu, la categoria 68 kg., care cu
cerește primul său titlu mondial, după 
ce a fost campion european și învin
gător la Universiada de anul trecut. 
Membru al Asociației sportive 
IPROFIL din orașul Rădăuți, in 
vîrstă de 22 de ani, Ștefan Rusu s-a

SĂRBĂTOAREA națională a URUGUAYULUI
Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ 

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Orientale a Uru
guayului, am plăcerea să vă adresez, în numele poporului român, precum și 
al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru propășirea și 
bunăstarea poporului Uruguayan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Uruguayan sărbătorește 
azi Ziua sa națională — împlinirea 
a 153 de ani de la proclamarea in
dependenței de stat. Situată între 
Brazilia și Argentina, Republica 
Orientală a Uruguayului are o su
prafață de 186 926 kmp și o popu
lație de peste 3 milioane de locui
tori. Specificul economic al țării 
este definit de un subsol sărac, dar 
în schimb de un sol generos, deo

Ambasadori ai Republicii Socialiste România 
și-au prezentat scrisorile de acreditare

In R. P. D. Coreeana In Iran
PHENIAN 24 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene, tovarășul Kim Ir Sen, 
a primit pe noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Phenian, Paul 
Marinescu, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, ambasadorul țării noastre 
a transmis un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări tovarășului Kim 
Ir Sen și tovarășei Kim Săng E.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a adresat la rîndul său tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut prietenesc, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire.

Președintele R.P.D. Coreene a avut 
apoi o convorbire cu ambasadorul 
român, în cursul căreia au fost evoca
te bunele relații de prietenie, solida
ritate și colaborare pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și popoare.

Constituirea Asociației de prietenie 
indiano-română din sudul Indiei

DELHI 24 (Agerpres). — La Madras 
— capitala statului indian Tamil 
Nadu, a avut loc ședința festivă de 
constituire a Asociației de prietenie 
indiano-română din sudul Indiei. In 
cuvintul rostit cu acest prilej, 
P. Patwari, guvernatorul statului 
Tamil Nadu, s-a referit la evo
luția ascendentă a relațiilor dintre 
România și India, la realizările ob
ținute în dezvoltarea multilaterală a

Întîlnire L Brejnev — J. Țedenbal
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

Miercuri a avut loc in Crimeea o 
intilnire între Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Jumjaaghiin Țe
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului

Un nou act agresiv al R.S. A. împotriva Zambiei
LUSAKA 24 \( Agerpres). — Forțele 

armate ale regimului minoritar ra
sist de la Pretoria continuă seria 
actelor agresive impotriva unor state 
africane independente. După cum in
formează agențiile internaționale de 
presă, avioane cu reacție aparținînd 
forțelor militare sud-africane au în
treprins joi un atac asupra teritoriu
lui Zambiei. Agenția zambiană de 
știri, citată de agenția Reuter, infor
mează că avioanele au bombardat 
clădirea unei școli din orașul Seshe- 
ke, pe care au distrus-o. După cum 
s-a precizat, au fost distruse, de ase

impus ca unul dintre cei mai buni 
luptători la categoria sa, în 1976 ob- 
ținind medalia de argint la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

în clasamentul general pe medalii, 
la lupte greco-romane, pe primul loc 
s-a situat U.R.S.S., cu 6 medalii de 
aur, una de argint și 3 de bronz, ur
mată de România (3—1—2), Bulgaria 
(1—2—0), Iugoslavia și Polonia, cite 
două medalii de argint și una de 
bronz etc.

Campionatele mondiale continuă cu 
concursul de lupte libere, lă care 
sportivii români vor participa la opt 
dintre cele zece categorii.

ÎN CÎTEVA
BERLINUL OCCIDENTAL 24 (A- 

gerpres). — Aseară în cadrul campio
natelor mondiale de natație care au 
loc în Berlinul Occidental, finala pro
bei feminine de 200 m spate a fost 
ciștigată de Linda Jezek (S.U.A.) cu 
timpul de 2Tl”93/100 (nou record al 
lumii). Pe locurile următoare s-au 
clasat Birgit Treiber (R. D. Germană) 
— 2T4”07/100 și Chyril Gibson (Ca
nada) — 2T4”32/100. Campioana Româ
niei, Carmen Bunaciu, a avut o fru
moasă comportare ocupind locul 4 cu 
2T6”65/100. 

sebit de propice creșterii vitelor și 
oilor, rațnuri cu veche tradiție. Cu 
carnea, lina șl pieile exportate 
Uruguayul își acoperă cea mai 
mare parte a nevoilor economice. 
In ultimii ani, paralel cu preocu
pările de modernizare a agricultu
rii — sectorul cu cea mai mare 
pondere în economie — se caută 
soluții în vederea accelerării pro
cesului de industrializare.

TEHERAN 24 (Agerpres). — gahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a primit pe Ni
colae Ștefan, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al României în Iran.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost 
transmise șahinșahului Aryamehr și 
împărătesei Farah un cald mesaj de 
prietenie și fericire personală, îm
preună cu urări de prosperitate, pace 
și progres poporului iranian prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
șahinșahul Aryamehr a rugat, la rîn
dul său, să fie transmise din partea 
sa și a împărătesei Farah urări de 
sănătate și fericire președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, de prosperitate poporului 
român.

Șahinșahul Iranului a arătat, de a- 
semenea. că așteaptă cu multă plăcere 
și bucurie apropiata vizită oficială 
în România, care îi va prilejui noi 
contacte și convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea 
și lărgirea in continuare a raportu
rilor de prietenie și colaborare intre 
cele două țări.

țării noastre, la politica de pace și 
prietenie promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, a fost adoptat textul 
unei telegrame, în care se adre
sează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și viață lungă, de bunăstare, pro
gres și tot mai mari succese poporu
lui român.

Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, aflat la odihnă in U.R.S.S., 
transmite agenția T.A.S.S.

Au fost discutate cu acest prilej 
probleme privind relațiile bilaterale 
și s-a procedat la un schimb de pă
reri intr-o serie de probleme ale 
situației internaționale actuale.

menea, alte clădiri din vecinătatea 
școlii.

Un purtător de cuvînt al guvernu
lui Zambiei a precizat că trupele re
gimului sud-african „au violat, joi, 
teritoriul zambian și au atacat popu
lația civilă, omorind 12 cetățeni paș
nici, și rănind grav alți șase". Pur
tătorul de cuvînt a precizat că, în 
zona atacată de trupele regimului 
sud-african, luptele continuă. Gu
vernul Zambiei a adresat un apel 
populației să-și păstreze calmul și 
să reziste agresiunii.

FOTBAL
Derbiul primei etape a campiona

tului diviziei A s-a desfășurat la Ti
mișoara, între două dintre echipele 
românești participante la cupele eu
ropene, Politehnica din localitate și 
Universitatea Craiova. Scor final : 
1—1 (0—1), prin punctele înscrise în 
ordine de Marcu (din penalti) și res
pectiv Dembrovschi. La București, 
Steaua a învins pe F.C. Olimpia cu 
3—1 (3—0), iar Sportul studențesc și 
A.S.A. au încheiat meciul la egalita
te 1—1 (1—0). Dintre noile promo
vate, numai F.C. Baia Mare a debu
tat victorioasă, în fața lui Di
namo București, scor 2—0 (1—0) ;
F.C. Chimia a fost învinsă, la Rîmni- 
cu Vîlcea, de F.C. Argeș cu 2—1 
(0—1), iar Gloria a pierdut cu 1—0 
(0—0), la Buzău, în fața lui C.S. Tîr- 
goviște. Rezultatele celorlalte me
ciuri : S.C. Bacău — Jiul 1—0 (0—0), 
Politehnica Iași — Corvinu] 1—0 
(1—0) și, la Arad, scorul etapei, 
U.T.A. — F.C. Bihor 3—0 (2—0).

Meciurile etapei viitoare se. vor 
juca duminică, 27 august.

RÎNDURI
Pentru turneul final (locurile 1—4) 

la polo pe apă s-au calificat echipele 
Iugoslaviei, Ungariei, Italiei și 
U.R.S.S. în ultima zi a grupelor se
mifinale. echipa României a pierdut 
cu scorul de 0—5 (prin decizie de 
arbitru) meciul cu echipa U.R.S.S.

0 In clasamentul feminin al Mare
lui Premiu al Federației internațio
nale de tenis, pe primul loc este cla
sată Evonne Goolagong (Australia), 
cu 440 puncte, urmată de Chris Evert 
(S.U.A.) : 302 puncte. Jucătoarea
româncă Virginia Ruzici ocupă locul 
5 cu 255 puncte. La masculin con
duce Connors cu 1 535 puncte.

U.R.S.S. La Institutul de comerț șl 
economie din Kiev a avut loc adu
narea festivă a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala R.S.S. 
Ucrainene, organizată de Comitetul 
orășenesc Kiev al P.C. din Ucraina, 
Consiliul republican al sindicatelor 
din Ucraina, C. C. al Comsomolului 
din Ucraina, Asociația ucraineană de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea și filiala republicană a Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc : 
V. E. Malanciuk, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina, I.P. Kocevih, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri ai Ucrainei, I. I. Kolotuha, se
cretarul Prezidiului Sovietului Su
prem al republicii, V. P. Osnaci, pre
ședintele Asociației ucrainene de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea, miniștri, conducători ai unor 
Instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, ofițeri superiori al 
armatei sovietice, alte persoane ofi
ciale.

în prezidiu se aflau, de ase
menea, delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Stan Soare, 
adjunct al ministrului educației și In- 
vățămîntului, membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S., și Alexandru 
Ungur, consulul general al României 
la Kiev.

Adunarea a fost deschisă de D. B. 
Golovko, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Kiev al P.C. din Ucraina, 
care a transmis felicitările și urările 
de noi succese adresate de oamenii 
sovietici poporului român cu prilejul 
aniversării istoricului act de la 23 
August 1944.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit prof, universitar S. V. Sem- 
clnski, vicepreședinte al filialei re
publicane a A.P.S.R., și Stan Soare, 
care au evocat Însemnătatea istorică 
a insurecției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste, organi
zată și condusă de Partidul Comu
nist Român, succesele remarca
bile dobîndite de poporul român în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, politica 
externă activă a poporului și statu
lui român.

A fost înfățișată puternica dezvol
tare ce o cunosc relațiile tradiționa
le de prietenie, solidaritate și cola
borare multilaterală dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și Uniunea 
Sovietică, subliniindu-se rolul hotă- 
ritor al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul L. I. Brejnev în continua 
lărgire a colaborării pe multiple pla
nuri dintre cele două partide, țări și 
popoare.

După adunarea festivă a avut loc 
un concert susținut de artiști de 
frunte din capitala Ucrainei.

La Casa de cultură a tipografiei 
„Krasnii proletari" din Moscova a 
fost organizată, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), o întîlnire prietenească, la 
care au luat parte muncitori din a- 
ceastă întreprindere, membru colec
tiv al A.P.S.R., delegația de cineaști 
din țara noastră prezentă în U.R.S.S. 
cu ocazia „Zilelor filmului româ
nesc", precum și membri ai Ambasa
dei române.

Adunări festive dedicate marii 
noastre sărbători naționale au avut 
loc și în alte orașe din U.R.S.S.

La adunarea din Erevan, capitala 
R.S.S. Armene, au participat V. B. 
Galumian, secretar al C.C. al P.C. 
din Armenia, G.A. Airapetian, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și O. M. Bagdasarian, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem ale R.S.S. Armene, numeroși 
oameni ai munjii din întreprinderile 
și instituțiile capitalei republicii, oa
meni de artă și cultură.

La Ivano-Frankovsk, reședința re
giunii cu același nume, peste 300 de 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din unitățile economice ale regiunii 
au participat la o adunare festivă de
dicată sărbătorii poporului român.

Adunări festive au mai avut loc la 
fabrica de încălțăminte „A 60-a a- 
niversare a Ucrainei sovietice" din 
Kiev, în orașele Cernăuți, Donețk, 
Ujgorod.

R.P. BULGARIA. La Sofia a avut 
loc premiera filmului românesc „Edi
ție specială", acțiune care a inaugurat 
„Zilele filmului românesc1' in capita
lă și in alte centre ale Bulgariei. Au 
participat acad. Sava Ganovski, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Asociației de prietenie bulgaro- 
română, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Comitetu
lui Culturii, membri ai corpului di
plomatic acreditați Ia Sofia, precum 
și un numeros public. A fost prezent 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
Ștefan Boboș. A asistat o delegație 
de cineaști români.

Cu același prilej, în orașul Botev- 
grad a avut loc o adunare festivă a 
reprezentanților oamenilor muncii.

Deschizînd adunarea, Marin Vutov, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular din Botevgrad, a 
adresat felicitări cordiale și urări de 
noi succese poporului român cu oca
zia marii sale sărbători.

Continuarea convorbirilor 
iugoslavo-chineze

BELGRAD 24 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei pe care o între
prinde in Iugoslavia, Hua Kuo-fen, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a avut convorbiri cu mem
bri ai conducerii R.S. Serbia. Agen
ția Taniug relatează că la un dineu 
oferit în cinstea sa de președintele 
Prezidiului R.S. Serbia, Dobrivoie

Acțiunea unui grup
MANAGUA 24 (Agerpres). — Marți, 

un grup armat aparținînd „Frontului 
sandinist de eliberare națională" din 
Nicaragua a ocupat clădirea parla
mentului din Managua, luind ca os- 
tateci pe membrii parlamentului, pe 
cițiva miniștri, in total circa 400 de 
persoane. Grupul a cerut, între altele, 
guvernului din Nicaragua amnistierea 
deținuților politici din țară, elibera
rea tuturor membrilor „Frontului 
sandinist" aflați în prezent in deten
țiune, acceptarea de către guvern a 
revendicărilor lucrătorilor din do-

In cuvintul lor, Vasile Iosev, pre
ședintele Comitetului orășenesc al 
Frontului patriei, și ambasadorul țării 
noastre în R.P. Bulgaria au înfățișat 
principalele realizări dobîndite de 
poporul român în dezvoltarea social- 
economică a țării, în extinderea con
tinuă a legăturilor de prietenie și co
laborare intre România și Bulgaria.

R. S. CEHOSLOVACA. La uzinele 
Skoda din Plzen — Cehoslovacia a 
fost organizată o adunare festivă la 
care au participat muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai întreprinderii.

Semnificația Zilei de 23 August, 
-dezvoltarea dinamică multilaterală a 
României, evoluția pozitivă a relații
lor româno-cehoslovace au fost evo
cate în expunerile prezentate de am
basadorul român, Ionel Diaconescu, 
și de președintele comitetului de 
partid de la uzinele Skoda.

R.P.D. COREEANA. Sub auspiciile 
Ministerului Culturii și Artelor al 
R.P.D. Coreene, la cinematograful 
„Ragon" din Phenian ș-a deschis 
„Săptămîna filmului românesc". Au 
participat Hă Bek San, adjunct al 
ministrului culturii și artelor, O 
Mu Han, vicepreședinte al Co
mitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, secretai' al Asocia
ției de prietenie coreeano-română, 
alte oficialități și oameni de cul
tură, membri ai corpului diplomatic. 
Au rostit alocuțiuni Kim Miăng Ho, 
director general adjunct al Departa
mentului general pentru cinemato
grafie, și Paul Marinescu, ambasado
rul României la Phenian.

A fost prezentat filmul artistic 
„Acțiunea autobuzul".

La Casa de cultură „Ciollima" din 
Phenian a avut loc vernisajul expo
ziției „Imagini din România".

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, O Mu Han a evidențiat stadiul 
inalt al relațiilor româno-coreene, 
însemnătatea deosebită a întîlnirilor 
la cel mai înalt nivel pentru apro
fundarea și diversificarea continuă a 
relațiilor dintre partidele și popoarele 
celor două țări.

R.P. MONGOLA. Asociația da 
prietenie mongolo-română a organi
zat, in cadrul Fabricii de mobilă din 
Ulan Bator, o seară a prieteniei din
tre cele două popoare. Au luat euvin- 
tul tovarășul Gombojav, ministru ad
junct la Ministerul Gospodăriei Fo
restiere și Industriei de Prelucrare 
a Lemnului, și ambasadorul țării 
noastre, Constantin Mindreanu. Cu 
acest prilej, a avut loc deschiderea 
unei expoziții de fotografii din țara 
noastră. A urmat un program ar
tistic.

R.S. VIETNAM. La Clubul Interna
țional din Hanoi a avut loc „Gala 
filmului românesc", în cadrul căreia 
a fost proiectat filmul „Mere roșii". 
Au participat președintele Comitetu
lui pentru relații culturale cu stră
inătatea, Vu Quoc Uy, funcționari 
superiori din ministere, ziariști.

Totodată, în Pavilionul expozițiilor 
din Hanoi a fost inaugurată o expo
ziție de carte și fotografii românești. 
La vernisaj au luat cuvintul Le 
Tranh Cong, viceministru al culturii 
și informațiilor, și ambasadorul 
României la Hanoi, Tudor Zamfira. 
Au luat parte reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, zia
riști.

MEXIC. Sub egida Universității 
din Yucatan, în Mexic a fost editat 
volumul „România — momente din 
istoria sa", care prezintă, pe par
cursul celor 200 pagini ale sale, mo
mentele cele mai semnificative din 
istoria poporului român. In prefața 
la această nouă apariție editorială 
din Mexic, după ce se menționează 
interesul istoricilor mexicani față de 
lupta și aspirațiile pentru libertate, 
dreptate socială și independență na
țională ale românilor, se spune, între 
altele : „România este o țară gran
dioasă, pe care efortul conducătorilor 
și munca locuitorilor săi au transfor
mat-o intr-o națiune prosperă cu vii
tor luminos. Actualul ei conducător, 
Nicolae Ceaușescu, dind exemplu de 
muncă și energie constructive, con
stituie reprezentantul cel mai distins 
al acestui popor."

AUSTRIA. La centrul austriac de 
cultură, situat in palatul Palffy, din 
Viena, a avut loc o adunare festivă. 
Despre însemnătatea evenimentului a 
vorbit dr. Adolf Maerz, prim-adjunct 
al ministrului invățămîntului și ar
tei, președintele Asociației de priete
nie Austria-România, care a reliefat 
pe larg dezvoltarea impetuoasă a 
României socialiste în toate dome
niile de activitate, prezența deosebit 
de activă a țării noastre în viața in
ternațională, subliniind în același 
timp bunele relații existente între 
România și Austria. în mod deosebit, 
vorbitorul a elogiat personalitatea 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rolul remarcabil 
pe care șeful statului român îl are ln 
crearea unui climat de încredere, 
cooperare și pace în lumea contem
porană.

A urmat un program artistic bferit 
de corul asociației „Unirea — priete
nii României in Austria" și a fost 
prezentat filmul documentar „Româ
nia — azi".

Vidici, oaspetele a arătat că întreve
derile pe care le-a avut cu președin
tele Tito și cu alți conducători iu
goslavi sînt rodnice și că este mul
țumit de ele. El și-a exprimat con
vingerea că actuala vizită și convor
birile pe care le-a avut vor impulsio
na cu siguranță dezvoltarea in con
tinuare a colaborării și prieteniei 
dintre cele două partide, țări și po
poare.

armat la Managua 
meniul ocrotirii sănătății care se 
află in grevă de peste o lună.

Joi, guvernul a acceptat condițiile 
organizației. Membrii detașamentului 
F.S.L.N. care au participat la acțiune 
— împreună cu 60 ostateci — au fost 
conduși la aeroport pentru a se im.- 
barca cu destinația Caracas.

Guvernul venezuelean și-a dat 
asentimentul de a coopera și a primi 
pe membrii detașamentului F.S.LN., 
pe ostateci și persoanele eliberate, 
inclusiv pe deținuții politici puși in 
libertate in baza revendicărilor for
mulate de sandiniști.
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