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sub semnul hotăririi ferme 
de a intimpina cu noi 
si importante realizări 

Congresul al Xll-lea al P. C. B.,
im POPOR A SĂRBĂTORIT CEA DE A XXXV-A ANIVERSARE

A REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SDCIAlA SI NAȚIONALA, 
ANTIFASCISTA SI ANTIIMPERIALISTA

Marea demonstrație 
din Capitala

Sub semnul unității de nezdrunci
nat in jurul partidului, al secretarului 
său general, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al dra
gostei fierbinți fată de patria socia
listă. pamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul tării — romani, maghiari, 
germani și de alte naționalități — au 
sărbătorit, joi, intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire, a XXXV-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă șl 
antiimperial istă.

Nenumărate coloane-fluviu, in zeci 
de municipii și orașe, s-au desfășu
rat amplu — nestăvilite șuvoaie ale 
bucuriei sărbătorești și ale elanului 
revoluționar. Necuprinsele coloane, 
străbătind vatra întregii țări, și-au 
enunțat prin grăitoare pancarte 
și lozinci adeziunea fermă la po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, hotărîrea lor 
nestrămutată de a transpune în viață 
documentele apropiatului Congres al 
Xll-lea al partidului, care va des
chide o nouă etapă în Înflorirea mul
tilaterală a patriei, în înaintarea ei 
neabătută pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului.

în Capitală, grandioasa paradă 
militară și impunătoarea demon
strație a oamenilor muncii s-au des
fășurat in Piața Aviatorilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, de 
nemărginită bucurie, specifică mari
lor noastre sărbători.

Tribuna centrală, deasupra căreia 
flutură steaguri roșii și tricolore, este 
dominată de un mare portret al to
varășului Nicolae Ceaușescu. încadrat 
de stemele partidului și țării, precum 
și de datele festive marcînd dimen
siunile în timp ale gloriosului jubileu: 
1944—1979. Pe frontispiciul acestei 
tribune este înscrisă urarea cinstind 
mărețul eveniment : „Trăiască a 
XXXV-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifas

cistă șl antiimperialistă din Româ
nia !“.

Pe fundalul tribunelor laterale sint 
Înscrise, de asemenea, urări scumpe 
întregului nostru popor : „Trăiască 
Partidul Comunist Român. In frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. „Trăiască și să 
înflorească scumpa noastră patrie — 
Republica Secialistă România !“.

Deasupra tribunei situate de cea
laltă parte a pieței, se află un me
dalion infățișind chipurile marilor 
dascăli ai proletariatului din lumea 
întreagă — Marx, Engels și Lenin — 
precum și urările : „Trăiască comu
nismul — viitorul luminos al întregii 
omeniri !“; „Să intimpinăm cu noi și 
însemnate realizări cel de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân !“ ; „Să triumfe în lume pacea 
și colaborarea intre toate popoarele!“.

Ora 8.00. Sosirea la tribuna oficială 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, este întîmpinată 
cu vii și puternice aplauze, cu ovații.

împreună cu secretarul general al 
partidului, la tribuna oficială urcă 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscăiescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ionită, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pătan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Patiiinet, Ion 
Ursu, Richard Winter, Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu, Marin Vasile, pre
cum și rriembri ai C.C. al P.C.R., ai
(Continuare în pag. a II-a)
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SUB STINDARDUL MARII SĂRBĂTORI
(Urmare din pag. I) a întregului popor și, totodată, expri- 

mindu-și voința de a fi gata in orice 
moment la ordinele patriei. La rinuul 
lor. detașamentele de pregătire mili
tară a tineretului au arătat că sînt 
ferm hotărite să apere cu bărbăție 
marile noastre cuceriri revoluționare.

în inimile tuturor- și-au găsit o pro
fundă rezonanță cuvintele exprimate 
de Crman .aptul sunrem al Forțelor 
Armate în Ordinul de Zi dat eu pri
lejul celei de-a XXXV-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă : „Adresez calde felicitări mi'itati- 
lor forțelor armate, membrilor gărzi
lor patriotice și detașamente'or de 
pregătire militară a tineretului și le 
Ul’ez noj șj tot mai mari succese V 
întreaga loț’ activitate".

La felicitările adresate răsună 
uratele ostașilor, vibrant omagiu adus 
zilei de 23 August, solemn onor Oat 
tuturor celor care nu și-au precupețit 
sîpgeie șj viața pentru triumful 
insurecției.

La tribuna centrală, comandantul 
suprem ăl forțelor noastre armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
mește raportul ministrului apărării 
naționale.

începe apoi defilarea.

Ioanelor reamintind simbolic stindar
dele sub care au luptat contingentele 
înaintașe in bătăliile pentru liberta
tea și in dependența patriei. Un torent 
de forță și oțel, sugarj nd noile dimen
siuni ale înzestrării brațului înarmat 
al poporului, au format trupele me
canizate, parașutișțji. artileristij, tan - 
chișțji și raefaetiștii — dotați CU mij- 
loace moderne de apărare, rod a' in
dustriei noastre naționale, concepute 
de cercetători și ingineri români și

să de Lavrentieva Alla Tihonovna, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare, vicepreședinte al asociației, 
delegația de activiști ai Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de Eăng 
Beng II, secretar al Comitetului de 
partid al provinciei Nanghienul de 
nqrd, delegația Uniunii Sudaneze a 
femeilor, condusă de Fatima Abdel 
Mahmoud, secretar al Uniunii Socia
liste Sudaneze, secretar generat al 
Uniunii Sudaneze a Femeilor, repre-

Consiliului de Stat si ai guvernului, 
vechi militanti ai mișcării comuniste 
și muncitorești djn tara noastră, con
ducători ai organizațiilor de masă si 
obștești.

în celelalte tribune se află repre
zentanți ai instituțiilor centrale, or
ganizațiilor de mpsâ șj obștești, 
membri de partid cu stagiu din ilega
litate, participanți la insurecția na
țională armată, antifascistă și anti
imperialistă, foștț comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
generali, eroi ai muncii socialiste, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene, personalități ale vieții știin
țifice, culturale și artistice, activiști 
ai organelor centrale de partid și de 
stat, ziariști.

Alături de conducătorii de partid 
si de stat ai țării noastre in tribuna 
oficială aflau, ------- ■
Santiago Carrillo', secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
Haratambos Drakopoulas. secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Gre
cia (interior), Oddo Btasjni. secretar 
general al Partidului Republican Ita
lian, Ilias Iliou, președintele Uniunii 
Democratice de Stingă din Grecia 
(E.D.A.), Jose Figueres Ferrer, pre
ședintele Partidului Eliberării Națio
nale din Costa Rica, Clodomiro Al- 
meyda, secretar general al Partidului 
Socialist din Chile, Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale Afri
cane Zimbabwe (Z.A.N.U,), copreșe
dinte al Frontului Patriotic Zim
babwe, Fernando Maldonado, secre
tar general al Partidului Socialist 
Revoluționar din Ecuador, Iannis 
Zigdhis, președintele Partidului 
„Uniunea Centrului Democratic" din 
Grecia,

în celelalte tribune se aflau : An
dre Lajoinie, membru al Biroului Po
litie al C.C. al P,C. Francez, Anto
nio Bassolino, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, Claude 
Renard, vicepreședinte al Partidului 
Comunist din Belgia, Eladio Garcia 
Castro, membru al Secretariatului 

.nataeRv,', .permanent Jtartidjdui 
•‘Munoitorilor din Spania,*.  Rene Ran
son, secretar national, adjunct al 
Partidului Socialist Belgian, MAnuel 
Alegre si Fernando Reis, secretari 
naționali ai Partidului Socialist Por
tughez, Jorge Araujo, membru al Co
misiei Politice, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Portughez, An» 
dre Constant, membru al Biroului 
Poliție, secretar al C.C, al P,C, din 
Martinica, lhene Emmanuel, membru 
al Biroului Politie al C.C, al Partidu
lui Comunist din Guadelupa, M. 
Charzat, membru al Comitetului Exe*  
cutiv, secretar național al Partidului 
Socialist Francez, W. Cieslak, mem
bru al Direcțiunii Partidului Comu
nist German din R.F. Germania, 
F. Hager, membru al Biroului Poli
tie al P,C, din Austria, Mario Ebba 
Strânge, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, Russel Tuck, 
membru al Comitetului Executiv Na
țional al Partidului Laburist Brita
nic, Jacques DioP, secretar perma
nent al Partidului Socialist din Se
negal, Mpinga Kasenda, seeretar per
manent al Mișeării Populare a Revo
luției din Zair, Ogouma Simon, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 
Diao Balde, membru al Biroului Po
litie al Partidului Democrat din 
Guineea, Karim Mroue, membru al 
Biroului Politic al P,C, Libanez, 
A. Layaehi, membru al Biroului Po
litic al Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, delegația 
Partidului Liberal (V.V.P.) de guver- 
nămînt din Glanda, condusă de Cor
nelia Berkhouwer, vicepreședinte al 
fracțiunii parlamentare a partidului, 
delegația Partidului Conservator din 
Finlanda, condusă de Heikki Perho, 
vicepreședinte al grupului parlamen
tar al partidului, delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Chinez, 
eondusă de Wang Enmao, membru 
al C.C- al partidului Comunist Chi
nez, prim-secrețar al Comitetului 
provincial Jilin al P.C. Chirihz, pre
ședintele Comitetului revoluționar al 
provinciei Jilin, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-romănă,

centrale de partid și de

se aflau, de așemenea :
Stima noastră

Ceaușescu

Omagiu sub soarele de August

: •• ‘mm?#'' ' ''
Vi

lepKfcTf’ăi TtrfW'targanizatii sindicale, 
de țineveti, .ai unor municipalități, 
Rumeroșf âlfi oaspeți de peste ho-' 
țâre.

Au asistat șefi ai misiunilor dițjfâ- 
taatiee acreditați ta România, atașat i 
militari, alți membri ai corpului di
plomație, precum și ziariști străini.

In timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut eu 
oaspeți de peste hotare prezent» la 
marea sărbătoare a poporului român.

Parada militară deschide manifes
tația consacrată celei de-a XXXV-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din România, Un 
sumjț. prelung de goarnă vestește 
soslreâ ’ in Piața Aviatorilor a mi
nistrului apărării naționale, general
colonel ton Coman, aflat la bordul 
unui autoturism ARO,
, Comandantul parăzii, generalul» 
colonel Vasita Milea, prezintă rapor
tul. după care are loc ceremonialul 
trecerii în revistă a trupelor.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Stat. în același timp se .aud 
ecourile celor 21 de salve de artilerie 
-» salut adus gloriosului jubileu al 
eliberării patriei,

Scutul puternic

al libertății

și independenței

patriei
Capitală, măreața demonstrație

a fost deschisă pririti'-0 impunătoare 
și strălucită paradă militară. l-am 
urmărit cu legitimă mindrie patrio
tică pe ofițerii și elevii Academiei 
militare, pe elevii școlii de ofițeri 
activi „Nicolae Bălceacu", pe ceilalți 
elevi de liceu militar, pe infanteriști, 
vînători de munte, grăniceri, mari» 
nari, militari ai trupelor Ministerului 
de Interne. Drapelele lor, purtînd în 
falduri ordinele republicii, înaltele 
distincții decernata chiar în ajunul 
marii sărbători, fluturau deasupra co-

Angajare
Cultivăm un cîmp cu piine 
de acum, din totdeauna, 
și gindim ziua de mîine 
cind suride-n geamuri luna.

Creștem prunci, suim păduri 
peste vechi singurătăți 
și numindu-ne ai noștri 
in granit durăm cetăți.

realizate de harnica noastră*,  clasă 
muncitoare —'in vreme ce văzduhul 
era săgetat de avioanele I.A.R.-93 și 
de elicopterele mici și mijlocii, min- 
drie a industriei noastre aeronau» 
tice,

Trup din trupul poporului șj suflet 
din sufletul lui, moștenitoare ale 
glorioaselor tradiții de sub drapel, 
purtmd în inimi ca pe o neprețuită 
comoară pildele înaintașilor, forțele 
armate educate de partid au dat ex
presie, prin raportul prezentat co
mandantului suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, hotăririi de a nu precupeți 
nici un efort în slujirea cu credință 
și devotament a libertății, indepen
denței și suveranității noastre na
ționale.

Monolit al voinței muncitorești, 
gărzile patriotice, moștenitoarele de 
spirit și de voință ale eroicelor 
detașamente de oameni ai muncit 
care, în August 1944, la che
marea partidului, s-au ridicat la lupta 
de eliberare alături de unitățile ar
mate, au purtat eu ele ta paradă 
drapelele distinse în ajun cu înalte 
ordine ale Republicii Socialiste Româ
nia. Formațiunile de apărare civilă și 
de Crupe Roșie, elemente componente 
ale sistemului național de apărare 
continuă, au urmat puternicelor deta
șamente muncitorești, toti laolaltă, 
militari, civili in uniforme, dind con
ținut concret concepției Partidului 
Comunist Romăn care statuează a» 
părarea patriei drept cauză și operă

și mindria:

România!"
Oamenii muncii si munca oameni

lor I Poate niciouată ca în această 
măreață zi de August — a 35-a 
treaptă In urcușul avintat al poporu
lui nostru spre viitor — nu ni s-a 
conturat mai limpede, mai pregnant 
in fața privirilor realitatea impresio
nantă a unei țări ta care partidul co
muniștilor a știut să înalțe munca 
omului și omul muncii — creația și 
creatorul de bunuri materiale și 
spirituale — la orizontul mărețelor 
împliniri socialiste. Imense cârti vii, 
mișcătoare — așa ni s-au înfățișat 
marile demonstrații muncitorești în 
cuprinsurile de la Dunăre. Mare și 
Carpați, Cărți ale căror pagini vi
brante erau coloanele parcă nesfir- 
șite de oameni de toate virstele și 

. cujotasjțte. femei și bărbați, români, 
maghiari, germani și de alte nationâ- 
lltftti, ce defilau prin marile piețe. 
Desprindem din acest autentic le
topiseț in mers : România realizează 
astăzi o producție industrială de 47 
de ori mai mare deeit in 1938 ; pro
ducția de energie electrică din 1950 
o obținem în 1979 în 12 zile, cea de 
oțel in 17 zile, cea de tractoare in 
19 zile ; în aceeași perioadă rodnică 
a ultimelor trei decenii producția 
globală agricolă a crescut de aproa
pe 3,5 ori, volumul investițiilor — de 
31 de ori, volumul comerțului exte
rior — de 28 de ori, iar veniturile 
reale ale populației — de circa 6 ori. 
Sînt cifre Si fapte In care regăsim 
noul chip al orașelor și satelor roma- « 
nești, munca entuziastă a tuturor 
fiilor patriei,

Șuvoiul de fapte, de roade ale 
muncii libere a poporului, prezente 
sub cele mai 
această amplă 
cere în revistă, 
întruchipare în 
exprimind o realitate definitorie și o 
viguroasă hotărive ; „Cu planul înde
plinit, cu angajamentele depășite !“. 
Bl, intr-adevăr, aceasta e chintesen
ța marelui bilanț al faptelor de 
muncă derulat, ore și ore. fără con
tenire... în primul rind, Capitala, ca 
o sinteză de înfăotui-i cara-teristice

felurite Înfățișări la 
și înauflețitoare tre- 
și-a găsit o grăitoare 
numeroasele panouri

(Continuare in pag. a IH-a)

condu-

Ocrotim un dor de-o vlafă 
fără să ne ile teamă — 
cei ce ne privim in față 
și avem aceeași mamâ.

Soarele pe zări își plimba 
discu-n splendide culori, 
noi vorbim aceeași limbă 
semănînd grădini cu ilori

Ochii sînt purtați de-o rază 
către secoli viitori, 
pe cind fruntea ne visează 
vastele grădini de flori.

Vii îi revedem și-acum 
pe eroii ce luptară 
intr-un August fără stingeri 
țara să ne tie țară.

George CHIRILA

Trec detașamentele de pregătire militară a tineretuluiGrație, frumusețe, armonie îp pas energic, bărbătesc — gărzile patriotice
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pentru întreaga tară : industria bucu- 
reșteană realizează astăzi o produc
ție de 30 de ori mai mare decit in 
1950. Firesc, dacă ne gîndim la faptul 
că, alături de embleme muncitorești 
tradiționale, cum sînt „23 August1*,  
„Republica11, „Vulcan11, „Grivița 
'toșie11, „Semănătoarea11, întreprin- 
-c-rea de confecții și tricotaje, au 
apărut cele ale noilor întreprinderi și 
platforme industriale — IMGB și 
întreprinderea de calculatoare, 
IREMOAS și IMUAB și multe, 
multe altele. Bilanțul întrecerii în 
cinstea marii sărbători consemnează : 
1,4 miliarde lei producție industrială 
suplimentară, economii de 9 000 tone 
metal, 30 000 tone combustibil con
ventional, 54 000 MWh energie elec
trică, 59 de capacități puse în func
țiune, din care 17 înainte de termen, 
peste 20 000 de apartamente și 
14 700 mp spatii comerciale date în 
folosință.

Acum, în acest August jubiliar, ai 
sentimentul că îmbrățișezi cu pri
virea însăși harta patriei luminată de 
biruințele și angajamentele în cinstea 
marii sărbători : din Valea Jiului, 
unde minerii — îndeosebi prin pro
ducția netă suplimentară de 20 mi
lioane lei realizată în primele șapte 
luni ale anului — și-au reafirmat 
voința de a traduce neabătut în viață 
îndemnurile ce le-au fost adresate 
recent de secretarul general al parti
dului, pînă la Vasluiul contemporan, 
pe ale cărui străzi au defilat coloa
nele noilor detașamente muncitorești 
ale întreprinderii de aparate de mă
sură și control și ale tesătoriei de 
bumbac integrată, simbolizînd ridi
carea la o viată nouă a acestor stră
vechi meleaguri ; de la Galatiul de
venit cea mai mare cetate de foc a 
României, unde siderUrgiștii au ra
portat cu mîndrie că produc azi tot 
atita oțel cit întreaga tară în 1970, 
pînă la Sfintu Gheorghe, recent de
venit municipiu, emblemă vie a as
censiunii întregului județ Covasna, 
care va da anul acesta o producție 
industrială de aproape 20 de ori mai 
mare decit în 1950 ; din Aradul 
înnoit, unde harnicii constructori de 
mașini au jdat glas bucuriei de a fi 
scos de pe banda de montaj, în aju
nul marii sărbători, strungul cu nu
mărul 76 300, pînă în Bărăganul te- 
leormănean, unde meșterii recoltelor 
bogate din C.A.P. Moșteni-Furculești, 
unitate distinsă cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste, au raportat că re
coltele de griu ating 4—5 tone la 
hectar, adică de 6—7 ori mai mult 
decit acum două decenii, iar cele de 
porumb, pe terenuri' irigate, ating 
producții nevisate odinioară, de 
14—15 tone la hectar. Și la această 
succintă înșiruire cite nu s-ar mai 
putea adăuga !

Temeinicia gîndului și faptei mun
citorești, rodnicia exigentei și a spi
ritului gospodăresc și-au găsit o 
elocventă expresie și în numeroasele 
panouri și grafice care ilustrau con
vingător preocupările tuturor colec
tivelor de muncă de a răspunde prin 
realizări concrete chemării partidului 
la utilizarea cit mai rațională și eco
nomisirea materiilor prime, energiei 
și combustibilului.

„.Necontenit, intr-un torent nezăgă
zuit și sărbătoresc, cum spune cînte- 
cul, „trec rînduri-rinduri muncitorii11. 
Trec reprezentanții agriculturii socia
liste. Trec stăpînii formulelor mate
matice și chimice, făuritorii de fru
museți spirituale. Iar pe frontispiciul 
acestei neuitate zile, toți au înscris, 
cu literele de granit ale voinței lor 
unanime, unitatea de nezdruncinat a 
tuturor celor ce înaltă cu brațele și 
mințile lor mărețul edificiu al noii 
orînduiri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — în ju
rul partidului. Buchetul unic al gîn- 
durllor de recunoștință și devotament 
fără margini față de partidul-arhitect 
al acestei epoci de ctitorii fără prece
dent este adresat, ca întotdeauna, re

voluționarului ferm și clarvăzător, co
munistului de înaltă omenie aflat în 
fruntea partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Simțămînt exprimat vibrant de co
loanele sărbătorești : „Stima noastră 
și mîndria : Ceaușescu — România !“. 
Iar reafirmarea voinței lor de a păși 
mereu înainte pe calea deschisă de 
partid, de a întimpina cu realizări și 
mai însemnate Congresul al XII-lea, 
răsună ca actul de conștiință patrio
tică și revoluționară al milioanelor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate 

pe care democrația socialistă, consec
vent materializată în toate verigile 
vieții noastre politice, economice, spi
rituale, i-a ridicat la rangul de parti
cipant! activi la întreaga viață so
cială, la conducerea treburilor obștii, 
la elaborarea și înfăptuirea planurilor 
de largă perspectivă menite să aducă 
mereu mai aproape viitorul comunist 
al patriei.

Congreșu[ 

al XII-lea

- înțimpinat 

intr-un gînd, 

intr-o simțire
Reporterii „Scînteii" au cules, din 

coloanele acestei grandioase demon
strații desfășurate pe cuprinsul intre- 
gii Românii, cițeva ginduri exprimate 

de oameni dintre cei mai feluriți, pe 
care le consemnăm in lapidaritatea lor 
elocventă : „Sintem hotărîți să facem 
totul pentru ca îndemnul celui mai 
iubit fiu al poporului, care a fost zi
lele trecute în mijlocul nostru, de a 
atinge încă în acest an producții me
dii zilnice de 80 000 tone lignit, de a 
dubla în viitorul cincinal producția 
carboniferă a Olteniei, să devină re
alitatea curentă a muncii noastre co
tidiene11 (Emil Rusu, miner excavato- 
rist la întreprinderea Rovinari) ; „Ca 
activist de partid încă din anii ilega

Steaguri
în august

In august, pe cînd vara e-o vatră de rodire 
Și soarele-n zenit e-ntr-al cerurilor larg, 
E-un anotimp și pentru a patriei cinstire 
Cu steaguri arborate pe cei mai 'nalt catarg.

Bravi luptători ce sintem, sărbătoreasca oră 
S-o iacem să răsune, cu toții, intr-un glas : 
Cei ce-am purtat in august brasarda tricoloră 
Cei ce de-atunci purtarăm mistrie și compas.

Nicicînd mai strîns unite in cuget generații. 
Mai dăruite luptei și zilnicelor munci. 
Înconjurăm, ca țara jur-împrejur Carpații, 
Pe cel mai tînăr dintre stegarii de atunci,

Ca azi, mai tînăr încă în Țara Tinereții, 
Partidului — cir mac iul și vajnicu-i strateg.
Ni-i Ceaușescu cea mai de preț

nădejde-a vieții. 
Urmat cu trup și suflet de un popor întreg.

Inalță-te dar Țară Rom&nă-n sărbătoare 
Congresul doisprezece-al partidului ți-i steag. 
Deschizător de ironturi cu mult mai temerare 
Spre-al treilea mileniu, spre comunistul prag.

Precum un arc voltaic, arzînd iiința noastră 
Unească-ne prezentul cu-n mare viitor 
Ca flamura de suflet roș-galbenă-albastră
Să crească-n cinstea lumii și-a noastră-a tuturor.

Niculae STOIAN

lității — în 1935—1937 am fost secre
tar al Comitetului U.T.C. al regiona
lei Prahova — nici nu vă puteți ima
gina ce adincă bucurie simt cînd văd 
înflorirea Ploieștiului meu natal și a 
întregii țări, faptul că prestigiul inter
național al României a ajuns, prin ac
tivitatea neobosită a eminentului con
ducător al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
cele mai înalte culmi11 (Alexandru 
Teodosiu, membru de partid din ile
galitate) ; „Acum 33 de ani luam 
parte, ca muncitor, la montarea pri
melor tractoare românești, iar acum, 
ca inginer, particip la fabricarea a 
sute de mii de tractoare care ară pă- 
mîntul în zeci și zeci de țări ale glo
bului. Sesizați distanta ?“ (Nicolae 
Costache, întreprinderea „Tractorul"- 
Brașov) ; „Start egal în viață în
seamnă la noi realitatea concretă a 
faptului că, bunăoară, la I.M.F. Tîrgu 
Mureș, unde îmi desfășor activitatea 
didactică, sute de absolvenți români, 
maghiari, germani au posibilitatea, an 
de an, de a se înrola în marea „oștire 
în alb“ a ocrotitorilor sănătății po
porului11 (prof. dr. Gill luliu) ; „Co
muna noastră, cunoscută odinioa
ră prin mizeria și înapoierea •’ în 
care era ținută și prin flăcările 
răscoalei din 1907, care au înro
șit și pe aici zările, a străbătut 
în trei decenii și jumătate un drum 
de secole, ajungind acum în pragul 

de a fi proclamată oraș11 (Ion Oprea, 
primarul localității Pogoanele, jude
țul Buzău) ; „Noi, cercetătorii energe- 
ticieni, sintem hotărîti să facem din 
orientările Programului-directivă in 
domeniul energiei, din chemările 
secretarului nostru general la gospo
dărirea chibzuită a resurselor ener
getice. însăși esența activității noas
tre prezente și viitoare" (dr. ing. Că
lin Mihăilescu, directorul Institutului 
central de cercetări energetice) ; 
„11 stelute de aur și 4 graiuri, iată 
simbolul Variașului nostru de astăzi.

Si intr-adevăr unitățile agricole din 
comuna noastră au fost distinse cu 
11 titluri de Erou al Muncii Socia
liste, iar în școala noastră se predă 
zilnic în limbile română, germană, 
sîrbă și maghiară (Alois Mfiller, di
rector adjunct al Scolii generale din 
comuna Variaș, județul Timiș).

...Puternic au vibrat marile piețe de 
lozincile și uralele ce au exprimat 
adeziunea înflăcărată a tuturor celor 
ce muncesc — de pe obcinele Buco
vinei pînă la întinderile Bărăganului 
și de pe crestele Apusenilor pînă la 
Marea cea mare — fată de politica 
activă de pace și colaborare, de prie
tenie cu toate popoarele lumii a Re
publicii Socialiste România. Cu 
nestăvilit entuziasm și-au reafirmat 
coloanele muncii și ale luminii ade
ziunea fără preget la insufletitoarele 
teluri și obiective înscrise în proiec
tele de documente ale Congresului al 
XII-lea, voința lor nestrămutată de 
a le transforma în realitatea de lu
mină și Împliniri a anilor ce vin.

S-a înscris in cronica de aur a acestor ani cea de-a XXXV-a ani
versare a zilei de 23 August. Au rămas în amintirea noastră, ca un 
imbold înflăcărat, imaginile ei inălțătoare, care au înfățișat tabloul 
unei țări a muncii harnice și a creației avintate, a optimismului, a 
unității unui intreg popor in jurul partidului, al secreta-ului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Oameni și țară, toți ca unul, 
legați prin indestructibilele fibre ale idealului comun: idealul comunist 
înscris în Programul partidului, înfăptuirea sa pe pămintul patriei, 
pămintul omeniei și al demnității — România socialistă.

slujba apărării cuceririlor revoluționare ale poporului

„Jurăm să fim 

cum țara 

ne vișeazăȚl
I-am strîns la piept și i-am înăltat 

pe umeri Copiii patriei. Cu un cap 
peste coloanele oamenilor muncii, 
fețe voioase de copii. Printre faldu
rile stindardelor, alături de cuvintele- 
legămînt înscrise pe pancarte, zîm- 
bete de copii. Semne ale încrederii 
și certitudinii.

Cind piețele le-au fost încredințate 
în întregime lor am simtit izbucnind 
năvalnic, .în prezent, viitorul. Și s-a 
așternut peste țară o clipă a subli
mului, a purității, a gingășiei, a vi
selor întruchipate de cei mai tineri 
concetățeni ai noștri — șolmji patriei 
și pionierii. A răsunat un cîntec în 
Piața Aviatorilor ; „Copiii țării — 
floare lingă floare. / Crescînd sub 
fald biruitor, / Aducem la măreața 
sărbătoare / Omagiul inimii, cuteză
tor". Reprezentanții a 4,5 milioane 
de școlari au raportat tării, partidu
lui, secretarului său general, părin
tele cel mai iubit al tuturor copiilor 
patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că se pregătesc cu sîrguintă. învață 
și muncesc pentru a deveni construc
torii de miine ai României comu
niste : „Jurăm să fim cum țara ne vi
sează. / Muncind cinstit, cu inima 
fierbinte / Spre România comunistă, 
înainte 1“

Oare ce gest poate fi mai emoțio
nant prin simplitatea și sinceritatea 
lui decit acea irumpere a copiilor 

( patriei cu brațele încărcate de florile 
recunoștinței spre tribuna oficială, 
pentru a le oferi cu toată candoarea 
virstei lor și nețărmurita lor dra
goste tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, în 
vreme ce pe bolta albastră își luau 
zborul stoluri de porumbei, purtînd 
spre toate zările mesajul de pace și 
prietenie al copiilor României în 
acest An internațional al copilului? 
Imagini care au adus în peisajul ma
rii sărbători încă o expresie a senti
mentului certitudinii față de viitorul 
pe care ni-1 făurim, atît de elocvent 
întruchipat de copiii patriei.

...în multicolore stadioane în miș
care s-au prefăcut piețele orașelor 
noastre atunci cind, în șirul coloane- 
lor-fluvii, au apărut sportivii. In Pia
ța Aviatorilor din Capitală, 8 000 de 
tineri și tinere, reprezentind cele 6 
milioane de participanți la marea 
competiție națională „Daciada", cele 
peste 14 000 de asociații sportive de 
la orașe și sate, cele 200 de cluburi 
de performantă de pe tot cuprinsul 
tării au desfășurat o însuflețitoare 
demonstrație alegorică, exprimîndu-și 
recunoștința profundă pentru posibi
litățile de afirmare tot mai fertilă 
de care tineretul nostru beneficiază 
din plin. Această afirmare ascenden
tă în marile competiții a adus în pal
maresul sportului românesc 98 de 
medalii olimpice — față de numai 2 
înainte de 23 August 1944 — dintre 
care 22 de aur, 99 titluri de campioni 
mondiali, 110 titluri de campioni eu
ropeni, 154 medalii cucerite la Uni
versiade și alte 60 la campionatele 
mondiale de tineret și juniori. Spor
tivii din coloane, purtind amprenta 
dinamismului și vitalității întregului 
nostru tineret, și-au afirmat hotărâ
rea de a munci și a se pregăti astfel 
incit să ridice pe culmi mereu mai 
înalte prestigiul sportiv al României 
socialiste.

Infanteriștii, purtâtorii celor mai vechi tradiții ostășești ale armatei noastre
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MESAJE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A ROMĂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu prilejul importantului jubileu — cea de-a 35-a aniversare a 

eliberării României — in numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Populare Polone, în numele poporului polonez și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, poporului frate român cordiale 
salutări și cele mai bune urări.

Ofensiva victorioasă a Armatei Sovietice, pornită în vara anului 
1944, a .fost decisivă în eliberarea de sub dominația hitleristă a 
popoarelor din Europa centrală și de sud. printre care și a 
poporului român, dînd, în același timp, un impuls luptei forțelor 
patriotice ale acestor popoare, conduse de comuniști.

Transformările sociale revoluționare, realizate sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au dus Ia schimbări fundamentale in 
viața Republicii Socialiste România, au devenit baza dezvoltării cu 
succes a întregii societăți.

Urmărim cu admirație munca devotată și eforturile cu care poporul 
român înfăptuiește programul de dezvoltare social-eeonomică a 
patriei sale, trasat prin hotărîrile Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.

Rezultatele bune ale construcției socialiste în Polonia și România, 
realizate datorită eforturilor popoarelor noastre, în alianță frățească 
cu Uniunea Sovietică și alte țări ale comunității socialiste, în cadrul 
Tratatului politico-defensiv de la Varșovia și al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, asigură ambelor state baze durabile in 
edificarea societății socialiste dezvoltate.

Legăturile tradiționale de prietenie dintre Polonia și România, 
care se dezvoltă de mulți ani pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și solidarității internaționale, precum și transformările socia
liste înfăptuite au deschis o nouă etapă calitativă in relațiile 
reciproce Colaborarea polono-română corespunde intereselor popoa
relor noastre, contribuie la întărirea comunității statelor socialiste și, 
prin aceasta, a socialismului, progresului și păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate român, 
noi succese, care, făurind forța și bunăstarea României, servesc 
scopurilor socialismului și păcii.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua națională a Republicii Socialiste România Îmi oferă deose
bita plăcere de a vă adresa, în numele Republicii Arabe Siriene 
și al meu personal, sincerele noastre felicitări și calde salutări 
Excelentei Voastre și poporului prieten român.

Profit de această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și cooperare existente intre tarile noastre vor 
continua să se dezvolte pe temelia trainică creată de-a lungul 
numeroaselor noastre întîlniri și întărită pe mai departe de recenta 
noastră intilnire de la Damasc.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de sănătate și 
fericire personală și de continuu progres și prosperitate pentru 
poporul român.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a frumoasei dumneavoastră țări, rog 

Excelența Voastră să primească felicitările mele călduroase, 
precum și cele mai bune urări din partea poporului grec si a mea 
personal pentru fericirea dumneavoastră, pentru prosperitatea 
poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei dumneavoastră naționale, poporul și 
Guvernul Republicii Democratice Sudan mi se alătură în a transmite 
Excelenței Voastre și poporului prieten al României felicitările 
noastre cele mai călduroase, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire dumneavoastră personal și de progres și pros
peritate poporului prieten al României.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea de a exprima Excelentei Voastre cele mai sincere 

felicitări cu ocazia sărbătoririi Zilei eliberării României și de a 
vă transmite, în numele poporului și guvernului mexican, urări de 
progres continuu nobilului popor român și de fericire personală.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele Partidului FRELIMO, al poporului, al guvernului 

Republicii Populare Mozambic și al meu personal, transmit 
Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, poporului si Gu
vernului Republicii Socialiste România călduroase salutări cu 
ocazia celei de-a 35-a aniversări a insurecției naționale antifasciste 
și antiimperialiste din România.

Folosesc acest prilej pentru a ura poporului din Republica 
Socialistă România, condus de Partidul Comunist Român, multe 
succese în consolidarea cuceririlor sale revoluționare și în edifi
carea societății socialiste avansate.

Cu înaltă considerație.
„Lupta continuă 1“

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

meu personal, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre felici
tările mele cordiale cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socia
liste România,

Fie ca actualele relații prietenești și de cooperare dintre țările 
noastre să continue să se dezvolte în anii viitori.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de sănătate per
sonală, precum și de progres continuu și fericire pentru poporul 
român.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al 
poporului Republicii Democrate Germane, vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia salutări și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a insurecției armate naționale, antifasciste și antiimperialiste.

Eliberarea României de sub dominația fascistă în august 1944, 
pentru care victoriile glorioasei armate sovietice au creat condiții 
hotărîtoare, a deschis o nouă eră în istoria patriei dumneavoastră — 
edificarea orînduirli socialiste.

în decursul celor 35 de ani de istorie a Republicii Socialiste 
România, poporul român a obținut, sub conducerea partidului său 
comunist, în alianță cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și 
cu celelalte state ale comunității socialiste, importante succese în 
construcția socialismului, în dezvoltarea industriei și agriculturii 
socialiste, precum și în celelalte domenii ale vieții sociale, pentru 
care vă felicităm cordial pe dumneavoastră, stimați tovarăși, și 
poporul român. Marea hărnicie și puterea creatoare a oamenilor 
muncii români, multiplele eforturi în vederea transpunerii in con
tinuare în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului 
și pregătirii celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român se bucură de sinceră apreciere în Republica Democrată 
Germană.

Relațiile și colaborarea multilaterală dintre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România se dezvoltă 
cu succes.

Sîntem convinși că în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 12 mai 1972 și în conformitate cu Declarația 
comună din 10 iunie 1977 se vor realiza noi progrese în relațiile 
dintre Republica Democrată Germană și România socialistă.

Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, vă dorim dumnea
voastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii și întregului 
popor al Republicii Socialiste România noi și mari succese în 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Dumneavoastră personal vă transmitem cele mai bune urări de 
sănătate, putere creatoare și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu salutări revoluționare,
Este pentru mine un prilej fericit ca, la aniversarea Zilei națio

nale a Republicii Socialiste România prietene, să vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și guvernului român prieten, in numele poporului arab palestinian, 
al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei 
și al meu personal — călduroase felicitări în această zi nemuritoare 
a mărețului popor român.

Revoluția pînă la victorie !
YASSER ARAFAT

Președintele
■ Comitetului Executiv al Organizâției 

pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant suprem

al forțelor revoluționare palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

doresc în mod deoșebit să adresez Excelenței Voastre felicitările 
mele cele mai cordiale, împreună cu cele mai bune urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru un viitor fericit și plin 
de succes al poporului român.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal al Republicii Austria

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU )

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Republica Socialistă România sub înțeleaptă dumneavoastră 

conducere oferă imaginea unui popor atașat socialismului în liber
tate, ceea ce i-a permis să înregistreze, datorită disciplinei și muncii 
sale, importante rezultate în construcția unei societăți socialiste 
înaintate.

Din aceste motive, sărbătorirea Zilei naționale a tării dumnea
voastră este pentru mine o fericită ocazie de a vă adresa felicitările 
poporului și guvernului senegalez, precum și ale mele personale.

Cooperarea amicală care s-a statornicit între cele două țări ale 
noastre nu încetează să se întărească an de an. datorită atașamen
tului solidar al celor două popoare ale noastre, fată de socialism 
și libertate.

Repetînd voința noastră de a întări tot mai mult relațiile noastre 
de cooperare, vă rog să credeți, domnule președinte. în asigurarea 
considerațiunii mele celei mai înalte.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste 
România vă adresez, domnule președinte, călduroase felicitări și 
urări de fericire personală, precum și urări de progres și 
de prosperitate pentru poporul româp.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

prezint, domnule președinte, felicitările mele cele mai călduroase, 
precum și cele mai bune urări de fericire personală și pentru 
prosperitatea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, vă adresez, dum

neavoastră, precum și poporului prieten’ român, felicitările mele cele 
mai călduroase.

Am convingerea că relațiile reciproce de cooperare și prietenie 
existente intre popoarele noastre vor continua să se dezvolte fruc
tuos, in folosul țărilor noastre.

Cu cea mai inaltă considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale — cea de-a 35-a aniversare a eli

berării României de sub jugul fascist — vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Guver
nului Republicii Socialiste România si tuturor oamenilor muncii din 
tara dumneavoastră salutări și felicitări cordiale, tovărășești, in nu
mele Comitetului Central al Partidu’ui Comunist din Cehoslovacia, 
al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al oamenilor mun
cii cehoslovaci si al nostru personal.

Eliberarea patriei dumneavoastră de sub dominația fascistă a con
stituit un punct de cotitură hotărîtor în istoria ponorului român, care, 
împreună cu popoarele altor țări socialiste, a pășit pe calea con
strucției socialismului. Oamenii muncii din Cehoslovacia sociai'stă 
se bucură sincer de succesele pe care le-a obținut poporul român pe 
această cale, sub conducerea Partidului Comunist, in colaborare cu 
Uniunea Sovietică și cu alte țări ale comunității socialiste, in cadrul 
Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Sîntem convinși că înfăptuirea consecventă a ..Declarației privind 
adîncirea prieteniei și colaborării frățești dintre Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român și dintre 
Reoublica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă Româ
nia" și întărirea unității țărilor comunității socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socia
list, vor contribui și în viitor la dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești cehoslovaco-române. spre binele popoarelor ambelor țări, 
în interesul cauzei păcii și securității internaționale.

Permiteți, stimați tovarăși, să urăm comuniștilor români, tuturor 
oamenilor muncii din Republica Socialistă România și dumnea
voastră personal, multe noi succese în îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului, în constricția societății socialiste 
dezvoltate în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace
LUBOMIR STROUGAL

Președintele Guvernului Federal 
al Republicii Socialiste Cehoslovace

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, ILIE VERDEȚ

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, în numele poporului albanez, al Prezidiului 
Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Socialiste Albania, precum și al nostru personal, adresăm poporului 
român cordiale salutări și cele mai bune .urări de progres și prospe
ritate Republicii Socialiste România.

Dorim ca prietenia între poporul albanez și poporul român să 
se întărească în mod 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
Guvernul meu. ca și poporul spaniol, mi se alătură pentru a vă 

transmite, domnule președinte, cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul sărbătorii naționale a țârii dumneavoastră, precum și cele 
mai sincere urări pentru fericirea personală a Excelentei Voastre și 
bunăstarea întregului popor român,

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român, am bucuria și 

onoarea de a vă adresa, în numele poporului burundez, reunit în 
cadrul partidului U.P.R.O.N.A., al guvernului și al meu personal 
vii și călduroase felicitări. împărtășim bucuria dumneavoastră. în 
această zi de neuitat din istoria poporului român prieten, în acest 
moment în care sărbătoriți cea de-a 35-a aniversare a victoriei 
asupra forțelor răului și reacțiunii.

Republica Socialistă România, sub clarviziunea și înalta dumnea
voastră conducere, a cunoscut succese foarte mari în toate dome
niile vieții naționale.

Apreciem rolul important pe care țara dumneavoastră l-a jucat 
și continuă să-l joace în eliberarea popoarelor aflate încă sub 
asuprire.

Vizita dumneavoastră în Republica Burundi în luna aprilie 1979 
a marcat o etapă nouă în relațiile noastre de prietenie și cooperare. 
Voința noastră este de a întări și mai mult aceste relații în interesul 
reciproc al celor două popoare ale noastre.

Cu această fericită ocazie, poporul burundez mi se alătură în a 
vă adresa urările cele mai fierbinți pentru sănătatea și fericirea 
Excelenței Voastre, pentru progresul continuu al poporului român 
prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în nu

mele poporului brazilian și al meu personal, vă rog să primiți, 
Excelență, cele mai bune urări pentru fericirea personală și pentru 
prosperitatea crescîndă a poporului român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Fxcplpntpi Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre vii feli
citări in numele meu, al guvernului și poporului tunisian.

tn această împrejurare festivă, vă exprim cele mai bune urări 
de fericire personală, de întărire a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, adresăm cele mai bune 

urări pentru Excelența Voastră personal și pentru bunăstarea 
poporului român.

IULIANA
Regina Țărilor de Jos

BERNHARD

Excelentei Snip
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, aș dori, în 

numele poporului Kuweitului și al meu personal, să exprim 
Excelentei Voastre cele mai calde felicitări și bune urări de sănă
tate si fericire personală, de progres și prosperitate continue poporu
lui român prieten.

Salutări cordiale.
JABER AL-AHMED AL-SABAH

Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră prie

tene, am plăcerea să vă transmit, în numele meu și al poporului 
din Egipt, sincere felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a evoca cu profundă apreciere și recu
noștință sprijinul dumneavoastră ferm, precum și poziția dumnea
voastră pozitivă față de eforturile pe care le facem pentru a 
edifica o pace reală, justă și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu. Sînt 
încredințat că legăturile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta și întări în continuare. în folosul popoarelor 
noastre prietene și în interesul păcii si al ordinii în lume.

Vă rog să primiți cele mai sincere complimente, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și de 
progres sporit șl prosperitate a poporului dumneavoastră, sub 
conducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă vă adresăm dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, Partidului Comunist Român și întregului popor român, 
din partea comuniștilor italieni, cele mai călduroase salutări, urări 
de noi succese în opera de construcție a socialismului in tara dum
neavoastră. conform căii originale și independente stabilite de parti
dul dumneavoastră.

LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

ENRICO BERLINGUER
Secretar general

al Partidului Comunist Italian /
i

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de 
fascism. Partidul Comunist Francez vă transmite călduroase felici
tări si își reînnoiește sentimentele sale de solidaritate frățească cu 
Partidul Comunist Român, precum si cu poporul român.

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării frumoasei dum

neavoastră țări, poporul congolez, partidul său, guvernul său șl 
eu însumi sîntem foarte fericiți să vă adresăm călduroase felicitări.

Transmitem Excelenței Voastre sincere urări de fericire și 
sănătate și dorim poporului român mult succes pe calea progresu
lui economic și social.

Poporul congolez, care nu încetează să se bucure de dezvoltarea 
crescindă a legăturilor de prietenie și de cooperare existente intre 
cele două țări ale noastre, legături întărite de idealurile comune 
și de lupta comună antiimperialistă. exprimă speranța că aceste 
legături se vor dezvolta și consolida tot mai mult pentru întărirea 
sistemului socialist.

Cu cea mal înaltă și frățească considerație.
Colonel DENIS SASSOU-NGUESSO

Președintele Comitetului Central r‘
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șeful statului, »

Președintele Consiliului de Miniștri

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele meu, al guvernului și poporului australian, doresc să 

vă transmit dumneavoastră și poporului român călduroase felicitări 
cu ocazia Zilei naționale a României.

Sînt încredințat că relațiile prietenești dintre țările noastre vor 
cunoaște o continuă dezvoltare.

ZELMAN COWEN
Guvernatorul general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
. Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
îmi este deosebit de plăcut să exprim Excelentei Voastre, în numele 
meu personal precum și în numele guvernului si al poporului 
nostru, felicitările cele mai călduroase și urările cele mai sincere 
de sanatate și fericire personală, de prosperitate în continuă creș
tere pentru poporul roman prieteh sub înalta și înțeleaptă conducere 
a Excelentei Voastre.

Vă rog să primiți, Excelență, expresia considerațiunii noastre celei mai inalte.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului venezuelean. al guvernului național și al 

meu Personal, am onoarea să adresez Excelentei Voastre felicitările 
mele cele mai sincere, cu prilejul sărbătoririi unei noi amversări 
a Zilei eliberării României. Folosesc ocazia pentru a transmite 
urări de progres deplin poporului român, de fericire personală pen
tru dumneavoastră, precum și pentru a reînnoi Excelenței Voastre 
asigurarea celei mai înalte stime și considerațiuni.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării națiunii române, 

m numele Comitetului Central al Partidului Socialist din Chile, 
permiteți-ne să vă exprimăm salutul nostru frățesc și urări de succes 
in construirea noii societăți socialiste — aspirație profundă a 
poporului, partidului și guvernului român, sub conducerea clarvă
zătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Dorim să folosim această ocazie pentru a reînnoi hotărirea 
Partidului Socialist din Chile de a strînge și adinei legăturile deja 
tradiționale de colaborare dintre pattidele noastre.

Cu salutări frățești.
SECRETARIATUL DIN EXTERIOR 

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN CHILE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Partidul Progresist al Poporului din Guyana trimite cele mai 
călduroase salutări cu ocazia celei de-a 35-a aniversări, urind 
succese tot mai mari in construcția socialismului și apărarea păcii.

CHEDDI JAGAN
Secretar general 

al Partidului Progresist al Poporului 
din Guyana
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
S-A iNTlLNIT CU YASSER ARAFAT

președintele Comitetului Executiv al O. E. P.

Recepție oferită cu prilejul zilei 
de 23 August de C. C. al P. C.R., 

Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului. în nu

mele poporului român, precum și al meu personal, vă adresez cordiale 
felicitări, urări de sănătate personală, de progres și prosperitate poporului 
Uruguayan prieten.

Simbătă. 25 august. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a intilnit, la Snagov, cu pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat,

La convorbiri au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., ministrul muncii. Virgil Ca- 
zacu, Constantin Dăscălescu, membri 
ai Comitetului Politic Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. minis
trul afacerilor externe, Dumitru Popa 
secretar al C.C. al P.C.R.. Cornel 
Pacoste, membru al C.C, al P.C.R.. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au luat parte de asemenea. Abdel 
Mohsen Abu Meizer, membru al Co
mitetului Executiv al O.E.P.. purtă
torul de cuvînt oficial al Organiza
ției, Abdel Fattah Ghanem. Ahmed 
Abdel Rahman, redactor-sef al zia
rului „Palestina revoluției", colonel 
Mahmud Abu Marzuk, membri ai 
Consiliului Central al O.E.P. și ai 
Consiliului National Palestinian. Ah
med Aref Alia, adjunctul reprezen
tantului O.E.P. la București.

Președintele Yasser Arafat și-a 
exprimat deplina satisfacție de a se 
reîntilni, Ia București, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a continua 
schimbul de păreri |n probleme care 
privesc relațiile dintre O.E.P. si 
P.C.R., dintre poooare’e palestinian si 
român, precum și în legătură eu as

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita de prietenie in țara noastră a președintelui 

Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.)
îil perioada 21—24 august a.c., 

tovarășul Robert Mugabe, președin
te' ~ Uniunii Naționale Afrteane Zim- 

ve (Z.A.N.U.). copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a efec
tuat. la invitația C.C. al P.C.R., o 
vizită de prietenie in tara noastră.

În timpul șederii în România, oas
petele a avut convorbiri cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre» 
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, și a participat la manifes.ările 
prilejuite de cea de«a 35-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă și antiimperla- 
listă.

La convorbiri au luat parte to
varășii Virgil Cazaeu si Constantin 
Dăscălescu. membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R.. Dumitru Popa, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au participat Richard Hove, secre
tar adjunct cu probleme externe al 
e.C, al Z.A.N.U., Loverpore Mazi- 
vțșa, reprezentant permanent al 
Z.A.N.U. ig București.

Președintele 2,.A.N,U, a exprimat 
înalta sa apreciere pentru interesul 
viu șl sprijinul statornic pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, Partidul 
Comunist Român, poporul român le 
manifestă fată de lupta popoarelor 
pentru lichidarea dominație! colo
niale, pentru, libertate și indepen
dență națională și a transmis sen
timentele de profundă recunoștință 
ale combatanților ?,A,N-U„ ale po
porului său pentru ajutorul con
secvent și multilateral. Pe nlan poli
tic, diplomatic și material, acordat de 
România socialistă luptei drepte 
pentru emancipare națională șl so
cială a poporului Zimbabwe, pentru 
dezvoltarea sa de șine stătătoare pe 
calea progresului si prosperității. 
Țotodată, Robert Mugabe a adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu cele 
mai sincere și prietenești felicitări 
din partea sa. a organizației pe care 
o conduce si a Frontului Patriotic CU 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiimneria- 
îistă, precum și pentru marile reali
zări obținute de poporul român in 
edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate,

în acest cadru, oaspetele a îmnăr- 
tăsit puternica imnresie oe care i-au 
produs-o obiectivele și orientările 
cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu te adunarea festi
vă, in programele de dezvoltare în 
continuare g României pe calea 
progresului economic și social, cit si 
grandioasa participare a maselor 
populare la marea demonstrație de 
la 23 August — mărturie a glorioasei 
victorii a poporului român dobindi’e 
cu 35 de ani in urmă,

Dind glas sentimentelor de solida
ritate militantă ale Partidului Comu

pecte esențiale ale actualității politice 
internaționale, in special cu privire 
la evoluția situației din Orientul 
Mijlociu.

în timpul convorbirii, de ambele 
părți a fost manifestată satisfacția 
iată de bunele relații statornicite in
tre Partidul Comunist Român și Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. exprimîndu-se hotărirea comună 
de a le dezvolta și adinei In conti
nuare in interesul reciproc, al năcii, 
cooperării si progresului în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Yasser Arafat au procedat la o am
plă analiză a evoluției situației din 
Orientul Mijlociu, precum si a vieții 
politice internaționale în general.

A fost reliefată necesitatea de a se 
ajunge la o solu'ie globală, justă și 
durabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe baza retragerii totale, 
necondiționate si cit mai grabnice, a 
Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967 Și a recunoașterii 
drepturilor naționale, inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare, la

★
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretai" general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. «îm
băta a sosit in Caoitală. într-o vizită 
de prietenie, tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Oaspetele este însotit de 
AbdeJ Mohșeți Abu Meizor, membru 
al Comitetului Executiv al O.E.P., 
purtătorul de cuvint oficial al orga
nizației, șl de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 

nist Român, ale poporului român 
cu idealurile de independență și li
bertate ale poporului Zimbabwe, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă vor continua, ca și pină 
acum, să sprijine în mod hotărît, pe 
căi și mijloace diverse, lupta legitimă 
a poporului Zimbabwe, a tuturor 
popoarelor aflata sub dominație 
Străină, pentru abolirea definitivă a 
oricăror forme de opresiune și ex
ploatare a altor națiuni, pentru " în
făptuirea năzuințelor lor do a deveni 
ștăping ne propriile destine, pentru a 
se bucura de o viată liberă si demnă.

Mulțumind pentru felicitările si 
aprecierile adresate partidului, po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis luptătorilor 
Z.A.N.U.. Frontului Patriotic Zim
babwe, întregului popor Zimbabwe un 
cald saluț și noi succese in lupta pen
tru eliberare națională, pentru dez
voltarea democratică si independentă 
a patriei lor,

în timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Robert Mugabe 
au procedat la un amplu schimb de 
vederi și de informații asupra unor 
probleme de interes comun, privind 
activitatea PC.R. și Z.A.N.U.. pre
cum și asupra evoluției actuale a 
vieții internaționale, a luptei po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocoloniallsmului 
și rasismului, pentru triumful cauzei 
păcii, libertății si progresului in în
treaga lume. S-a evidențiat cu acest 
prilej că asupra problemelor fun
damentale punctele de vedere ale 
P.C.R. și Z.A.N.U. coincid sau eînt 
foarte apropiate.

S-a relevat eu satisfacție atașa
mentul profund și sprijinul activ ăl 
P.C.R. și Z-A N.U. fată de cauza 
justă a popoarelor africane care s-au 
angajat pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, pentru înlăturarea defi
nitivă a ultimelor vestigii ale domi
nației coloniale și rasismului pentru 
consolidarea independentei lor eco
nomice și politice, pentru înlătura
rea subdezvoltării și instaurării unei 
nai ordini politice și economice In
ternationale, rare să asigure dreptul 
suveran al fiecărui stat si deplina 
egalitate in abordarea problemelor 
eu care se eonfruntă omenirea, în 
edificarea unei societăți mai drepte 
și mai bune.

Tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe au subliniat că în 
actualele condiții, favorabile înfăp
tuirii obiectivelor mișcărilor de eli
berare națională, se impune mai 
mult ca oricînd unirea pe scară na-

♦
Vineri după’amiază a părăsit Ca

pitala Robert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.), copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, care a făcut o 
vizită de prietenie in țara noastră, 
la invitația C.Q. al P.C.R.

La plecare, oaspetele a fost salutat 

reîntoarcerea la căminele lui și edifi
carea unui stat propriu independent. 
S-a subliniat că fără solutionarea 
problemei palestiniene, fără un stat 
palestinian nu se poate realiza pa
cea in Orientul Mijlociu.

Președintele Yasser Arafat a expri
mat si de această dată vii mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru poziția constantă a Partidului 
Comunist Român, a României socia
liste, personal a conducătorului parti
dului și statului nostru in sprijinul 
cauzei poporului palestinian, pentru 

■ realizarea dreptului său la autodeter
minare, pentru crearea unui stat pro
priu independent.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat, hotărirea partidului si a 
tării noastre de a acorda si in viitor 
întregul sprijin cauzei juste a po
porului palestinian, luatei sale pen
tru Împlinirea asoira’iilor naționale, 
pentru instaurarea unei năci drepte 
și trainice in Orientul Mijlociu,

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate și 
prietenie, de înțelegere reciprocă.

★
fost întîmpinat de tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C,C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Cgnerale . a Sindicatelor, mtajstajl 
muncii, Virgil Cazacii, Constăntiți1 
Dăscălescu, membri ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari..at,.CC,, a' 
P.C.R., Dumitru Pooa, secretar al 
C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, mem- 
b-u al C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Ahmed Aref Alia, 
adjunctul reprezentantului O,E,P. la 
București, 

țională, intr-un front larg, pe deasu
pra orieăror deosebiri de păreri, a 
tuturor forțelox- naționale, patriotice 
și progresiste Zimbabwe, interesate 
în făurirea unui Zimbabwe eu ade
vărat liber și independent. De 
ambele părți s-a apreciat importan
ta folosirii tuturor mijloacelor de 
luptă împotriva colonialismului și 
rasismului, evidențiindu-se că do- 
bțndirea victoriei impune folosirea 
simultană sau combinată a eelor mai 
diverse forme de acțiune — politice, 
diplomatice și militare-

Totodată, ș-a subliniat că in con
dițiile actuale se impune ca o nece
sitate întărirea unității și solidari
tății țărilor africane, a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialișle 
care militează pentru o dezvoltare 
democratică și independentă a na
țiunilor africane.

în acest context, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român și 
președintele z.A-NU. au condamnat 
politica de dominație, discriminare 
rasială și apartheid dusă de regimu
rile din Namibia și Africa de Sud, 
exprimind. in același timp, simpatia 
și sprijinul lor activ față de lupta 
dreaptă a acestor ponoare pentru 
recucerirea dreptului lor te auto
determinare și independentă națio
nală.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe, în cadrul convorbi
rilor. au acordat O mare însemnă
tate participării mai active la viața 
internațională a țărilor mici și mij
locii. a țărilor in curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, considerind că 
ele trebuie să-și spună mai răspicat 
cuvîntul asupra tuturor problemelor 
internaționale

Ambele partide apreciază că un 
rol important în rezolvarea marilor 
probleme care conți untă continen
tul afriean revine Organizației Na
țiunilor Urțite. care trebuie să devi
nă un instrument eficient in proce
sul de abolire definitivă a colonia
lismului, neocoloniallsmului și ra
sismului. pentru instaurarea trainică 
a unui climat de pace, securitate si 
colaborare pe acest continent.

Djnd O înalță apreciere evoluției 
ascendente a relațiilor de prietenie, 
solidaritate militantă și colaborare 
dlnțre P.C,R. și Z A.N.U., conducă
torii celor două partide au exprimat 
hotărirea lor de a amolifiea și a in
tensifica aceste raporturi. în folosul 
ambelor partide și ponoare, al uni
tății tuturor forțelor frontului anti- 
imperialist, al cauzei libertății, inde
pendenței, progresului social, păcii 
și înțelegerii între popoare.

★
de tovarășii Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politie Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
șecțje la C.Q, al P.C.R.. de activiști 
de partid,

(Agerpres)

în seara zilei de 23 August. Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliul de Stat si Gu
vernul Republicii Socialiste România 
au oferit o recepție la Palatul Victo
riei, cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului ro nân.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în mijlocul participantilor 
la recepție, a fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Ule Verdeț. 
losif Banc, Emil Bobu. Cornel Bur
tică, Virgil Cazaeu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu. 
Ion Dincă, Emil Dragănescu, Janos 
Fazekaș, Ion Ionlță. Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu. Virgil 
Trofim losif Uglar. Stefan Voitec. 
Ștefan Andrei, Ion Coman. Teodor 
Coman. Nicolae Constantin, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu. Ludovic Fa
zekaș, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilinet, Ion Ursu. Richard 
Winter, Dumitru Popă, Ilie Rădu- 
lescu. Marin Vasile. precum si mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, vechi miii- 
tanti ai mișcării comuniste si munci
torești din tara noastră oarticinanti 
la insurecția națională armată antifas
cistă șl antiimperialistă. conducători 
de organizații de masă si obștești, 
veterani ai războiului antihitlerist, 
generali, eroi ai muncii socialiste, 
oameni de artă și cultură, șefi ai 
cultelor, ziariști.

Au participat Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania. Haralambos Dia- 
kopoulos. secretar al C.C, al Partidu
lui Comunist din Grecia (interior), 
Oddo Biasini, secretar general al 
Partidului Republican Italian, Ilias 
Iliou. președintele Uniunii Democra
tice de Stingă din Grecia (E.D.A.), 
Jose Figueres Ferrer, președintele 
Partidului Eliberării Naționale din 
Costa Rica. Clodomiro Almeyda. 
secreta: general al Partidului Socia
list din Chile. Robert ■ Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.), copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe. Fer
nando Maldonado, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar din 
Ecuador. Iannis Zigdhis. președintele 
Partidului „Uniunea Centrului De
mocratic" din Grecia. Andre Lajoi- 
nie, membru a] Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez. Antonio Basso- 
lino. membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian. Claude Renard, 
vicepreședinte al Partidului Comu
nist din Belgia. E'adio Garda Cas
tro, membru al Secretariatului co
lectiv permanent al Partidului Mun
citorilor din Suania. Rene Ranson, 
secretar na'ional adjunct al Parti
dului Socialist Belgian. Manuel Ale
gre și Fernando Reis, secretari na-- 
ționali ai Partidului Socialist Por
tughez. Jorge Araujo, membru af 
Comisiei Politice, secretar al C.C, al 
Partidului Comunist Portughez,. .An

Oaspeți de peste hotare la sărbătoarea 
poporului român

La manifestările prilejuite de cea 
de-a XXXV-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
îiștă, care au avut loc in numeroase 
localități din țață, au participat oas
peți de peste hotare.

Din U.R.S.S. : in județul Salu 
Mare — delegația regiunii Trans
carpatice (R.S.S.U.). condusă de 
N.N. Semeniuk, secretar al Comite
tului regional de paitid ; in .județul 
Maramureș — delegația regiunii 
Ivano-Franko (R.S.S.U.), condusă de 
R.E. Artemenko, secretar al Comite
tului tegional de partid ; în județul 
Sueeava — delegația regiunii Cer
năuți (R S.S.U.R condusă de V.I. 
Jigulin, vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv g| sovietului regional ; 
în județul Botoșani -- delegația ra
ionului Fălești, condusă de A.G. 
Jdanov, președintele sovietului ra
ional al colhozurilor, și delegația 
raionului Rîșcani, condusă de I.C. 
Urzică, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid : in județul Galați 
— delegația raionului Vulcănești 
(R.S.S.M.), condusă de I.K. Cebuc, 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid ; în județul Vaslui — de
legația raionului Leova (R.S.S.M.), 
condusă de A.V Grosu, secretar al 
Comitetului raional de partid ; în 
municipiul Birlad — delegația ora
șului Cahul (R.S.S M.), condusă de 
V.D. Lanciu. președintele Comitetu
lui Executiv al sovietului orășenesc ; 
in municipiul , Pitești — delegația 
orașului Sumgait (R.S.S. Azerbaid- 
jană), condusă de L. A. Belousov, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid ; in municipiul Tuleea — de
legația orașului Izmail (R.S.S.U.), 
condusă de R.S. Sandulevici. secretar 
al Comitetului orășenesc de partid ; 
in orașul Pașcani — delegația raio
nului Ungheni, condusă de N. N. 
Tivu. secretar al Comitetului raional 
de partid. Din R P. Ungară: in județul 
Satu Mare — delegația județului Sza- 
bolcs ™ Szatmar, condusă de tovarășul 
Tăr Imre, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid; în județul Ti
miș — delegația județului Csongrad. 
condusă de Gyarfas Mihalv. secretar 
al Comitetului județean de partid : 
in județul Bihor — delegația județu
lui Hajdu-Bihar. condusă de Toth
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dre Constant, membru al Biroului 
Politic, secretar ai C.C, al P,C- din 
Martinica, Ibene Emmanuel, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Guadelupa. 
M. Charzat. membru al Comitetului 
Executiv, secretar national al Parti
dului Socialist Francez, W. Cieslak. 
membru al Direcțiunii Partidului Co
munist German din R.F. Germania 
F. Hager, membru al Biroului Politic 
al P.C, din Austria, Mario Ebba 
Strange, membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Socialist Popular 
din Danemarca. Russel Tuck, mem
bru al Comitetului Executiv National 
al Partidului Laburist Britanic. Jac
ques Diop. secretar permanent al 
Partidului Socialist din Senegal. 
Mplnga Kasenda. secretar permanent 
al Mișcării Populare a Revoluției din 
Zair, Ogouma Simon, membru al 
Biroului Politic al Partidului Revolu
ție) Populare a Beninului. Diao 
Baldâ, membru a] Biroului Politic al 
Partidului Democrat din Guineea. 
Karlm Mroue, membru al Biroului 
Politic al P.C. Libanez. A. Layacbi. 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Progresului și Socialismului 
di'n Maroc, Pierre Nze. membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Congotez al Muncii, ministrul aface
rilor externe, șeful departamentului 
relațiilor externe al C.C. al P.C.M.. 
delegația Partidului Liberal (V.V.D.) 
de guvernămiht din Olanda, condusă 
de Cornelis Berkhouwer. vicepre
ședinte al fracțiunii parlamentare a 
partidului, delegația Partidului Con
servator din Finlanda, condusă de 
Heikki. Perho. vicepreședinte al 
grupului parlamentar al partidului, 
delegația de activiști al Partidului 
Comunist Chinez, condusă de Wang 
Enmao, membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, prim-secrețar 
al Comitetului provincial Jilin al 
P.C.C.. președintele Comitetului re
voluționar al provinciei Jilin, dele
gația Asociației de prietenie șovicto- 
română, condusă de Lavrentieva Alla 
Tihonovna. adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, vicepreședinte al 
asociației, delegația de activiști ai 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de Zăng Beng II, secretar al 
Comitetului de' partid al provinciei 
Nanghienul de nord, delegația Uniu
nii Sudaneze a Femeilor, condusă de 
Fatima Abdel Mahmoud, secretar al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, secretar 
general al Uniunii Sudaneze a Femei
lor, reprezentanți ai unor organizații 
sindicale, de tineret, ai unor munici
palități. numeroși alti oaspeți de poate 
hotare.

Au fost prezenti șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
atașati militari, alti membri ai 
ecoului diolomatic,

în timpul recepției. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu s-au intretinut cordial cu 
oaspeții de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie.

Imre. secretar al Comitetului jude
țean de partid. Din R.P. Bulgaria : 
in municipiul București — delegația 
orașului Sofia, condusă de Rașko 
Rașkov. secretar al Comitetului oră
șenesc dq partid ; in județul Ilfov — 
delegația județului Ruse, condusă de 
Racio Peikov sțoianov. secretar al 
Comitetului județean de partid : în 
județul Dolj — delegația județului 
Vrata. condusă de Lazar Petrov, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean , in județul Olt delegația ju
dețului Mihailov grad, condusă de 
Anastas Pirvanov. prim-secretar al 
Comitetului județean de partid ; in 
județul Teleorman — delegația jude
țului VeJiko Tirqova. condusă de 
Nikola Panaiotov. prim-vicepresedipte 
a) Consiliului popular județean.; in 
județul Ialomița — delegația județu
lui Silisțra, condusă de loachim Va
sile Petrov, vicepreședinte al Con
siliului popular județean : in județul 
Mehedinți — delegația județului VI- 
din, condusă de Gheno Toskov. secre
tar al Comitetului jude'ean de partid 
in municipiul Ploiești — delegația 
orașului Botevgrad. condusă de Ni
kola Pavlov, președintele Consiliului 
agroindustrial din Botevgrad ; in co
muna Scornicești — delegația comu
nei Pravăt. condusă de Vasjl Ivanov 
Bocev. secretar al comitetului comu
nal de partid ; în județul Constanta 
— delegația județului Tolbuhin. con
dusă de Jeliu Dobrev Jelev, secretar 
al Comitetului județean de partid ; 
in judeiul Brăila — delegația jude
țului Plevna, condusă de Mipko As- 
tarqhov Pețkov, președintele Consi
liului județean al sindicatelor. Din 
R,Ș,F. Iugoslavia : în județul Timiș — 
delegația provinciei Voivodrna. con
dusă de Dușko Krunici. secretar al 
Prezidiului Comitetului provincial al 
Uniun’i Comuniștilor : în județul Me
hedinți — delegația regiunii Zaeeear, 
condusă de Beslega Kuslogici. nțe- 
ședintele Consiliului sindical regio
nal ; în municipiul Piatra Neamț — 
delegația comunei Ohrid, condusă dc 
Nastre Nikolovski. președintele Uniu
nii luptătorilor din Ohrid ; in munici
piul Reșița — delegația comunei 
Pancevo, condusă de Dușan Koko- 
lievat, președintele adunărji comu
nale.

CAPITOL — 9; 11.30: 14.15: 17 15: 
20, la grădină - 20 30 GLORIA - 
9; 11,30; 14; 17: 19.30 GRIVIȚA - 
9; 11.45: 14.30: 17 15 20.
O Un om în loden : DACIA — 9: 
11.15: 13 30: 15 45; 18; 20.
• Ultimul vals ; FEROVIAR - 9: 
11.30; 14: 16.30; 19 30. FLAMURA - 
9; 11,30; 14; 17: 19.30. GRĂDINA 
PARC HOTEL - 20.45.
• Olga și poetul : COTROCEN1 - 
15 30: 17 45; 20.
• Lanțul amintirilor ’
- 10: 15 30 : 19 la grădină — ?0 30 
q Leii saloanelor : BUCEGJ — 16: 
13: 20
• în ritmul muzicii : LIRA — 
15.30: 17.45: 20. la grădină - 20 30 
9 Certificat de paupertate : DRU
MUL SĂRII - 16; 18: 20.
• Police Python 357 : FEREN
TARI - 14: 16 30: 19.
© Vacanță tragică : PACEA — 16: 
18: 20.
e Cu mîinile cur te : FLOREAf - 
CA - 9: 11 ; 13 15: 15 30: 17 45: 30
• Alibi nentru un prieten : G|U-
LEȘT1 - 9; 11 30 14 15 : 16,45: 19.30
o Cazul Gorejonova î VOLGA — 
9: 12: 16: 19
• Tînăr și liber : MELODIA - 9: 
11.15: 13.30: 15.45; 18; 2015. GRĂ
DINA TITAN - 20.45.
• Șatra : AURORA — 9; 11.15;

Cronica
La 24 august au început la Bucu

rești convorbirile oficiale intre tova
rășii Stefan Andrei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, și Pierre Nze, ministrul 
afacerilor externe și cooperării al Re
publicii Populare Congo.

în cadru] convorbirilor a fost re
liefat cursul ascendent al raporturilor 
prietenești româno-congoleze si au 
fost identificate noi căi «i miiloace 
pentru dezvoltarea acestora in toate 
domeniile de activitate de interes co
mun.

La convorbiri a participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost prezent Emile Aurelien 
Bongouande. ambasadorul R. P. Con
go la București.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Stefan Andrei a oferit un dejun in 
onoarea oaspetelui.

La 25 august, Pierre Nze, mem
bru al Biroului Politic al Partidului 
Congotez al Muncii, ministrul afa
cerilor oxterne si cooperării a) 
R. P. Congo, a fost primit de tova
rășul Virgil Cazaeu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în aceeași zi, oaspetele a avut o 
întilnire de lucru cu Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale-.

De asemenea, a vizitat Ttrgul de 
mostre de bunuri de consum, precum 
și unele obiective economice și cul
turale.

★
în perioada 15—25 august a.c., Jose 

Figueres Ferrer, președintele Parti
dului Eliberării Naționale din Cos-

Stin sportive
® Concursul internațional de gim

nastică pentru junioare desfășurat la 
Toaio, a fost dominat ue sportivele 
romance Anca Chiș și Rodica Dunca, 
situate in această ordine pe primele 
două locuri. Anca Chiș, cîștigătoarca 
întrecerii, a realizat 38.50 puncte la 
individual compus, obținind 9.75 la 
sol, 9,70 la paratele, 9,60 la sărituri și 
9,45 la birnă. Rodica Dunca a acu
mulat 38.15 puncte, avind cea mai 
mare notă la birnă. 9,75. Pe locul 
trei la individual compus s-a clasat 
Ni Peiyao (R.P. Chineză) cu 38 
puncte.

© în orașul San Diego (S.U.A.) au 
luat sfirșit campionatele mondiale de 
lupte greco-romane. După cum s-a 
mai anunțat, la această ediție, un fru
mos succes a repurtat sportivul român 
Constantin Alexandru, care a cucerit 
medalia de aur la categoria 48 kg. 
Este pentru a doua oară cînd Con- 
stantin Alexandru obține titlul" su
prem. El a reeditat astfel succesul re
alizat anul trecut la Ciudad de Me
xico. în de-orsui carierei sale, Con
stantin Alexandru a cucerit și de 5 
ori titlul de campion al Europei.

Iată acum lista noilor campioni 
mondiali stabiliți la Ban Diego t 48 
kg ; Constantin Alexandru (Româ
nia) ; 52 kg : Lajos Racz (Ungaria). 
N. Gingă (România) s-a clasat pe lo
cul 4 ; 57 kg : Șerpii Serikov
(U.R.S.S ) ; 62 kg ; Istvan Toth (Un
garia) ; 68 kg : Andrzej Supron (Po
lonia) ; 74 kg ; Ferenc Koisis (Unga
ria) ; 82 kg : Ghenadle Korban „

tv
DUMINICA. 26 AUGUST 1979
PROGRAMUL 1

8,43 Gimnastica la domiciliu
0,00 rol înainte I
9,25 Șoimii patriei. „De la munte la 

mare"
9,35 Film serial pentru copii ; „Săgeata 

neagră". Episodul |5
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12,80 De strajă patriei
13.00 Telex
13,05 Album duminical
16,20 Telesport • Fotbal : F.C.M. Bra

șov - F.C. Constanța (divizia B). 
Rezumat înregistrat de la Brașov 
• Atletism : „Cupa Europei" și 
Campionatele balcanice. Transmi
siuni de la Torino și Alena • Sah

17.55 Film serial : Calvarul. Episodul 10
18.45 Cei patru m, „Un vis posibil1' - 

nroduoiie a studioului dg flim țv
19,00 Telejurnal
19.15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (X). Fereastră spre județul 
Constanța (1)

19.55 Plai de dor — program muzical 
folcloric

20,10 Film artistic î „Pățaniile prietenei 
mele irma“. Premieră pe tară

2ț,40 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

8.45 Melodii populare
9 10 Versuri în lectura autorilor
0,30 Emisiune de știință. Automatizarea 

țo.oo concert educativ
10 oo Telejurnal
10.15 Telergma
19.45 Bijulerli muzleale
20.30 Filme documentare premiate la 

ediția a II-B a Festivalului național 
„cipigrea României"

20.55 Clubul tineretului
21,40 Telejurnal o Sport

LUNI, 27 AUGUST 1979
PROGRAMUL l

16,00 Emisiune in limba maghiară
18,50 104)1 de seri

13.30; 15.45: 18; 20, la grădină - 
20.30.
• Misiunea Capricorn unu î MIO
RIȚA - 9: țl,30{ U' 16.4Ș; 19,30.
TOMis = 9; 1Ț45; 14.30; 17,15;
19.45. grădină - 20.30.
• Antichități : POPULAR - 1F; 
18: 20.
e Dansul tobelor : MUNCA -r- 
16: 10.
• Nick Carter superdețeețiv : 
COSMOS Jâ; 17-30: 20, FLACĂRA
- 15: 17.45; 2Q.
• Nea MUin miliardar î ARTA
- 9: 11.15: 18.30; 15,45: 18; 20. la 
grădină — 30.30
• Frați de cruce : MODERN — 
9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.15, ia 
grădină — 20,45
• Vis de ianuarie : PROGRESUL
- 16- 18: 2Q.
• Un trecător In ploaie : GRA
DINA BUCEG! - 20.30.
• Rodeo : GRADJNA FESTIVAL
- 20.15
0 Hercule cucerește Atlantida s 
GRADINA FLACARA - 20,80.
• Matinee pentru copii : TIMPURI 
NOI - 10: 12. BUCEGI - 10. LJRA
- 10. FERENTARI — 10. PACEA
- 10. MUNCA - 10. CQSMOȘ - 
10, FLACARA - 9,30; 11,30; 13 30 
PROGRESUL - 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

zilei
ta Rica, fost președinte al republicii, 
a efectuat o vizită de prietenie în 
tara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a participat la manifestări
le prilejuite de cea de-a 35-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti
imperialistă. Totodată, Jose Figueres 
Ferrer a avut o întilnire la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale și a vi
zitat obiective economice, șocial-cul- 
turaie, turistica și monumente isto
rice din București și din județele 
Ilfov, Prahova și Brașov,

Simbătă. oaspetele a părăsit Ca
pitala.

★
Tovarășul Janos Fazekas. membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. a primit, vineri, delegația din 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea, condusă de Diao Baldâ. 
membru ai Biroului Politic al Parti
dului Democrat din Guineea, minis
trul comerțului, care face o vizită in 
tara noastră.

în cadrul. întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
luate în discuție probleme legate de 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
de cooperare, in diferite domenii. în
tre România și Guineea.

La primire a participat Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, și Kerfalla Cisse, 
ambasadorul Republicii Populare Re
voluționare Guineea ia București.

(Agerpres)

(U.R.S.S.). Ion Draica (România) s-a 
clasat pe locul 4 ; 90 kg : Frank An
dersson (Suedia) ; 100 kg : Nikola 
Baibnsin (U.R.S.S.). Andrei Vasile (Ro
mânia) a ocupat locul 4 : 4-100 kg : 
Aleksandr Tomov (Bulgaria).

© Vineri, in cadrul etapei a treia 
a campionatului diviziei * A Ia fotbal 
au fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : Dinamo — Sportul 
studențesc 0—0 ; Politehnica Timi
șoara — Universitatea Craiova 0—2 
(0—0) ; Viitorul Scorpicești — C. S. 
Tîrgoviște 2—2 (1—1) ; Steaua — Jiul 
4-0 (2-0) : F, C. Argeș - A.S.A. 
Tirgu Mureș 2—1 (2—1) : Universita
tea Cluj-Napoca — Politehnica Iași 
1—0 (l—0) : Gloria Buzău — Chimia 
Rm. Vîlcea 1-0 (1-0) ; F.C.M. Ga
lati — Olimpia Satu Mare 3—0 (2—0) ; 
S. C. Bacău —• F, C. Baia Mare 2—0 
(0-0).

.« ,țn clasament conduce Steaua cu 6 
'puncte, urmată de Universitatea Cluj- 
Nâpoea eu 6 puncte si Universitatea 
Craiova cu 5 puncte. Viitoarea etapă 
are loc duminică 2 septembrie.

® Proba de spad', din radrul 
Campionatelor mondiale de scrimă 
de la Melbourne a fost oîstigată de 
francezul Philippa Rlboud cu 5 vic
torii, urmat de Kolczonay (Ungaria) 
și Swornowskl (Polonia) — 3 victorii.

în sferturile de finală ale probei 
de sabie pe echipe, selecționata 
României (Mustată. Pop. Marin, 
Pantelimonescu) a tnvins formația 
Ungariei, victorie decisă la tusaveraj 
(61—64), scor la asalturi egal (8—8).

19,00 Telejurnal
19.15 Priorități tn economie. Dosarul 

energiei.
19.30 Reportaj de scriitor : „Un ctntec 

pentru Săvinești"" de Corneliu 
Sturzu

10,55 Roman foileton : Poidark
30.45 Cadran mondial
21.05 Rezonanțe pe portativ
21.35 Telejurnal

programul ?
16,00 Cenacluri ale tineretului
15.30 Ani de soare, ani de bucurie. Spec

tacol qe cîntece, dans șl poezia
16.50 întilnire cu.„ muzica
17.15 Calei, O pagină de istorie. Film 

documentar-artlstie
17.45 Muzică de promenadă
18,00 Secvențe TV. Filme documentare, 

artistice șj muzicale din țările so
cialiste

18.50 îQoi de serț
19,00 Telejurnal
10.15 Un fapt văzut de aproape
10.35 Seară de operă : „Pană Lesnea 

Busalim" de Paul Constantineseu.
20.30 De la A la„. infinit (selecțiuni).
3l,3ji Telejurnal j

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 august. In țari : Vremea va fi 
în general instabilă, eu aerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, mai ales cu ca
racter de averse însoțite de descărcări 
electrice șl izolat de grindină, îndeosebi 
în zonele de deal șl de munte. Pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 25 
de litpi pe metru pătrat în 24 de ore. 
Vint slab pînă la moderat cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperatura va 
continua să scadă ușor, minimele fiind 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 de grade, local mai 
ridicate în sud. In București : Vremea 
va ti in general Instabilă cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi cu caracter 
de averse însoțite de descărcări electri
ce. Vint Slab pină la mpderat. Tempe
ratura in scădere ușoară.

• L» cinci de casă ; pala
tul SPORTURILOR ȘI CULTU
RII - 11; 18.

teatre
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0 STRĂLUCITĂ MANIFESTARE
A POLITICII DE PACE Șl COLABORARE 

A ROMÂNIEI SOCIALISTE
IMPRESII ALE OASPEȚILOR STRĂINI 

LA MAREA DEMONSTRAȚIE
DIN CAPITALA

LAVRENTIEVA ALLA TIHONOV- 
NA, adjunct al ministrului industriei 
ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto- 
română :

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română participă cu multă 
bucurie la marea sărbătoare naționa
lă a poporului român. Personal, am 
avut prilejul să vizitez România la 
cea de-a 25-a aniversare a eliberării.

■ Este 'îmbucurător să constați marile 
progrese înregistrate de oamenii 
muncii din țara dv. în acești zece 
ani. Mă refer atît la progresele eco
nomice, cît și în ce privește nivelul 
de’ trai al poporului. Am văzut zilele 
trecute Tîrgul. de bunuri de consum, 
sector de care mă ocup și eu. Sînt 
impresionată de ceea ce s-a realizat 
în România în întreaga această pe
rioadă. Bilanțul însuflețitOT prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunarea festivă constituie, după pă
rerea mea, garanția unor noi și stră
lucite înfăptuiri.

Oamenii muncii sovietici se bucură 
din inimă de aceste succese si cin
stesc această' zi de 23 August ca o 
sărbătoare ce leagă partidele și po
poarele noastre. Iată, din delegația 
noastră face parte generalul-colonel 
G. KUZNEȚOV, Erou al Uniunii So
vietice, care a participat la bătăliile 
din vara anului 1944 ce au creat con
diții pentru înfăptuirea insurecției 
armate antifasciste a forțelor patrio
tice din România.

— îmi face o deosebită plăcere să 
particip Ia o asemenea grandioasă 
manifestație după 35 de ani — ne de
clară G. Kuznetov. Demonstrația la 
care asistăm arată cît de puternică 
este legătura dintre Partidul Comu
nist Român și popor. Sînt bucuros să 
constat că România este astăzi un 
»tat socialist în plină dezvoltare.

Folosim acest prilej, a spus în în
cheiere șefa delegației A.P.S.R.. pen
tru a transmite poporului român cele 
mai calde felicitări și urări de succes 
în înfăptuirea mărețului program ce 
va fi stabilit de Congresul al XII-lea 
al P.C.R., pentru înaintarea pe calea 
construcției socialiste, pentru înflori
rea continuă a patriei sale.

WANG ENMAO, membru al 
al P.C. Chinez, prim-secretar al 
mitetului provincial Jilin al P.C. 
nez, președintele comitetului revolu
ționar al provinciei :

Poporul român se prezintă astăzi, 
la cea de-a 35-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, cu 
strălucite succese obținute in con
strucția socialistă, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Comunist Român, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Manifestația de azi a de
monstrat, în graiul sugestiv al cifre
lor și graficelor, materializarea poli
ticii partidului.

Poporul român este un popor har
nic și eroic. Sîntem convinși că, 
avînd un astfel de conducător înțe
lept, un partid atît de puternic, el va 
obține noi succese în dezvoltarea pa
triei sale libere și independente, adu- 
cînd o și mai mare contribuție, la 
cauza păcii și progresului în lume. 
Este urarea fierbinte pe care i-o adre
săm cu caldă prietenie la această 
mare sărbătoare.

Aș vrea să relev cu acest prilej re
lațiile prietenești dintre Partidul Co
munist’Român și Partidul Comunist 
Chinez, relații bazate pe ideologia co- 
mună_ marxist-leninistă. Anul trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 
China, iar cîteva luni mai tîrziu to
varășul Hua Guofeng a vizitat Româ
nia. Aceste vizite reciproce au făcut 
ca relațiile de strînsă prietenie din
tre popoarele noastre să fie ridicate 
pe o nouă treaptă.

C.C. 
Co- 
Chi-

BEIJING

Președintele Hua Guofeng

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

Sărbătoarea noastră națională, 23 August, a fost marcată in diferite 
țări ale lumii prin ample și variate manifestări, care au scos cu putere 
in relief prestigiul fără precedent de care se bucură România, conducă
torul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe toate 
meridianele lumii.

ZIUA SOLIDARITĂȚII CU LUPTA POPORULUI

NAMIBIAN

JORGE ARAUJO, membru al Co
misiei Politice, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Portughez :

Mă aflu pentru prima oară în 
România și sînt foarte fericit de a fi 
participat la o sărbătoare atît de im
portantă pentru poporul român. Aici, 
în Piața Aviatorilor, am asistat la o 
manifestație plină de culoare, entu
ziasm și strălucire,, care pune Mi Evi
dentă o prijfuhda’ identitate intre'for
țele armato $i , ponor jir jurul idealu
rilor iubirii de patrie, ale devota
mentului fată de socialism și de cau
za păcii. Aș dori să subliniez în mod 
deosebit un lucru pe care l-a relevat 
din plin manifestația de azi, anume, 
legătura foarte adincă între masele 
populare și Partidul Comunist Român 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

între P.C.R. și P.C.P. există vechi 
și trainice legături de prietenie. Con
sider de datoria mea să reafirm și 
cu acest prilej recunoștința comuniș
tilor portughezi față de P.C.R., atît 
pentru ajutorul pe care ni l-a acor
dat în timpul luptei noastre contra 
regimului fascist, cît și pentru spri
jinul primit de partidul nostru sub 
diferite forme după revoluția de la 
25 aprilie 1974.

HEIKKI PERHO, vicepreședintele 
grupului parlamentar al Partidului 
Conservator din Finlanda :

Este impresionantă această mani
festație. Ea este o dovadă a unității 
poporului. Pe fețele participăntilor 
se poate citi mîndria pentru succe
sele obținute în cei 35 de ani care au 
trecut de la eliberare. M-a impresio
nat în mod deosebit parada militară, 
care mi-a întărit convingerea că 
România se preocupă de întărirea ca
pacității sale de apărare. Din acest 
punct de vedere constat o similitu
dine cu preocupările noastre. Ca și 
România, Finlanda urmărește prin 
aceasta un singur scop : apărarea in- ■ 
dependenței.

In timpul vizitei noastre, al con
vorbirilor oficiale pe care le-am avut 
la București am constatat că este do
rința noastră comună de a face ea 
relațiile prietenești dintre Finlanda 
și România să se dezvolte și mai 
mult, să extindem colaborarea în di
verse domenii de activitate, să mul
tiplicăm contactele dintre noi pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă. Am 
constatat, de asemenea, că țările 
noastre sînt animate deopotrivă de 
voința de a acționa în continuare 
pentru aplicarea în viată a Actului 
final de la Helsinki și a asigura o 
bună pregătire reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid, pentru trans
formarea continentului european in
tr-un continent al păcii, securității și 
cooperării.

DIAO BALDE, membru al Birou
lui Politic al Partidului Democrat din 
Guineea :

Prezenta delegației noastre aici la 
București, la această impresionantă 
manifestație, prilejuită de glorioasa 
aniversare a victoriei poiiorului ro
mân, este o expresie a relațiilor ex
celente dintre partidele și popoarele 
noastre, a stimei și prețuirii pe care 
și-o poartă reciproc președintele Se- 
lcou Toure și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Trebuie să vă spun că am fost 
foarte puternic impresionat de aceas
tă entuziastă manifestare populară, 
care reflectă atașamentul întregului 
popor fată de partid, fată de condu
cătorul său iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea sa la Progra
mul Partidului Comunist Român de 
făurire a noii societăți.

Demonstrația din Piața Aviatorilor 
a fost, în același timp, o nouă do
vadă a solidarității internaționale a 
poporului român cu lupta anticolo
nialistă și antiimperialistă, solidari
tate de care îndeosebi popoarele de 
pe continentul african au mai mult 
ca oricînd nevoie pentru a putea li
chida ultimele bastioane ale colonia
lismului, pentru a combate și supri
ma practicile neocolonialiste și impe
rialiste, pentru a înainta pe calea 
progresului și prosperității.

ODDO BIASINI, secretar general 
al Partidului Republican Italian :

întreaga desfășurare a demonstra
ției a oferit impresia unei entuziaste 
și grandioase' manifestări populare. O 
manifestare care a evidențiat, o dată 
mai mult, legătura afectivă care exis
tă între popor și conducătorii săi.

Partidul nostru a fost și rămîne un 
constant admirator al politicii externe 
independente pe care o desfășoară 
România, al eforturilor perseverente 
ale tării dv. și ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a avea relații 
bune, de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Deși noi aparținem 
unei țări diferite din punct de vedere 
social și politic, am apreciat și apre
ciem că putem avea relații strînse 
tocmai datorită idealurilor care ne 
sînt comune : idealurile păcii, înțele
gerii și destinderii internaționale, res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe destinele sale. .

KARIM MROUE, membru al Bi
roului Politic al P.C. Libanez :

Constituie pentru mine o mare 
bucurie să fiu prezent la marea săr
bătoare a poporului român prieten — 
a 35-a aniversare a acelui început de 
drum care a făcut posibilă înfăptuirea 
unor mărețe obiective în construcția 
socialistă. Această dată ne amintește 
de marea bătălie pe care au dat-o po
poarele lumii, de victoria lor împo
triva fascismului, victorie în care un 
rol hotărîtor l-a avut Uniunea So
vietică. împreună cu celelalte popoare 
ce au luptat în rezistentă, inclusiv 
poporul român. De atunci în lume au 
avut loc schimbări uriașe. Succesele 
obținute de țările socialiste. între care 
cele obținute de România, au dat un 
puternic impuls luptei de eliberare a 
popoarelor, constituie un reazem de 
nădejde pentru noi, pentru popoarele 
arabe. Relevînd cu satisfacție dez
voltarea relațiilor de prietenie dintre 
P. C. Libanez și P.C.R., dintre po
poarele noastre, doresc să arăt că 
ne-a făcut plăcere să auzim din 
nou. în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. reafirmarea poziției Româ
niei de sprijinire a cauzei popoarelor 
arabe, pentru o soluționare justă și 
durabilă a situației din Orientul Mij
lociu.

ELADIO GARC1A CASTRO, mem 
bru al Secretariatului 
manent al Partidului 
din Spania :

Pe lingă frumusețe 
manifestația din București 
marii sărbători a României s-a dis
tins prin masiva participare popu
lară. Fără îndoială că schimbările in
tervenite în România în această pe
rioadă sînt imense, cu deosebire cele 
din ultimii 15 ani, de cînd în fruntea 
partidului și a tării se află tpvarăsul 
Nicolae Ceaușescu. Gratie conducerii 
sale înțelepte și eforturilor depuse de 
popor. România a obtinut mari 
realizări în dezvoltarea economică și 
socială.

Eu sînt de mai mult timp un admi
rator al României și al președintelui 
Nicolae Ceaușescu. cu Care am avut 
onoarea să mă întâlnesc de trei ori. îl 
stimăm și îl prețuim deopotrivă pen
tru roadele politicii interne românești 
și pentru orientarea sa în raporturile 
externe, care a asigurat României un 
important și binemeritat rol în viata 
internațională.

colectiv per-
Muncitorilor

și grandoare, 
de ziua

MANUEL ALEGRE, secretar natio
nal al Partidului Socialist Portughez:

Sint foarte impresionat de frumu
sețea, buna organizare și perfecta dis
ciplină în care s-a desfășurat gran
dioasa manifestație populară de azi. 
Ea mi se înfățișează în primul rînd 
ca expresie a sprijinului evident al 
poporului român pentru politica pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a Parti
dului Comunist Român. Există, fără 
îndoială, o puternică unitate între 
popor și politica partidului, care îm
bină marile realizări în edificarea so
cialismului cu promovarea consec
ventă a politicii de independentă na
țională. Acest lucru reprezintă o che
zășie a faptului că România va con
tinuă, să se dezvolte și în viitor în 
ritm Înalt, că îsi va spori rolul im
portant pe care îl are în politica In
ternațională,

Partidul, Socialist Portughez urmă
rește cu viu interes dezvoltarea 
României și, dă o îhaltă prețuire po
liticii președintelui Nicolae Ceaușescu. 
politică orientată ferm spre promo
varea cauzei independentei naționale, 
a dialogului, a păcii, a democratizării 
relațiilor internaționale, pentru o 
nouă ordine economică și politică.

U.R.S.S. La Kiev a avut loc adu
narea festivă a reprezentanților oa
menilor muncii din capitala Ucrainei, 
dedicată Zilei naționale a României. 
Au participat A. S. Kapto, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P. C. din Ucraina, M. A. 
Orlik, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. S. S._ Ucrainene, M. U. 
Belii, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Ucrainei, alte per
soane oficiale.

Despre semnificația evenimentului 
sărbătorit au vorbit O. I. Kasianenko, 
ministrul industriei ușoare, președin
tele filialei republicane din Ucraina 
a Asociației de prietenie sovieto-ro
mână, și Alexandru Ungur, consulul 
general român la Kiev.

Adunări festive au avut loc. de ase
menea, la Leningrad, Riga, Tașkent, 
Novgorod și Iaroslavl.

La Muzeul Revoluției din Moscova 
s-a inaugurat o expoziție de fotogra
fii înfățișînd aspecte din iștoria po
porului român, din lupta sa de elibe
rare națională și socială, din activita
tea și lupta Partidului Comunist Ro
mân. Exponatele oglindesc, totodată, 
realizări ale poporului român, mo
mente semnificative din dezvoltarea 
relațiilor de colaborare româno-sovie- 
tică, din timpul întîlnirilor și convor
birilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul L. I. Brejnev.

în sala de expoziții din Moscova a 
Uniunii artiștilor plastici a avut loc 
vernisajul expoziției de sculptură 
contemporană românească de interior, 
iar la Kiev s-a deschis Decada cărții 
Republicii Socialiste România.

Televiziunea sovietică a prezentat 
joi, timp de aproape două ore și ju
mătate, o emisiune intitulată „O seară 
a televiziunii Republicii Socialiste 
România".

R.P. CHINEZA. Pe una dintre cele 
mai mari artere din centrul Beijin
gului a fost amenajată expoziția de 
fotografii „Imagini din România". 
Manifestarea este patronată de Aso
ciația de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, împreună cu 
Asociația China-România. Expoziția, 
cuprinzînd 90 fotografii color, oferă 
publicului larg din capitala R.P. Chi
neze o imagine . sugestivă despre 
succesele obținute de poporul român 
în anii socialismului în diferite do
menii de activitate.

R.P.D. COREEANA. Sub auspiciile 
Consiliului administrativ al orașului 
Phenian și ale Asociației de priete
nie coreeano-române, la Palatul Cul
turii Poporului din Phenian a avut 
loc o adunare festivă. Au participat 
Kim Hoan, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.C., 
Kan Hi Von, vicepremier al Consi
liului Administrativ, Kim Kwan Sop, 
președintele Comitetului pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, Ce 
Hi Zăn, ministrul muncii, președin
tele Asociației de prietenie coreea- 
no-română, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere, alte persoane ofi
ciale coreene.'Au rostit cuvîntări Ce 
Hi Zăn și ambasadorul României la 
Phenian, Paul Marinescu, care au 
evidențiat semnificațiile actului de la 
23 August 1944 și stadiul înalt al re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. în continuare a avut loc un 
concert în cadrul căruia au fost in
terpretate cîntece coreene și româ
nești. Posturile de radio și televiziu
ne au transmis ample materiale con
sacrate Zilei naționale a României.

BEIJING 25 (Agerpres). — Hua 
Guofeng, președintele C.C. al P.C, 
Chinez, premierul Consiliului, de 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Beijing. _ Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări de să
nătate și succes în activitatea desfă
șurată în fruntea partidului și gu
vernului chinez.

Mulțumind, tovarășul Hua Guofeng 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai călduroa
se și cordiale salutări. împreună cu 
cele mai bune urări din partea sa, a 
conducerii de partid și de stat 
chineze.

în cadrul întîlnirii a fost subliniată 
dorința de dezvoltare în continuare a 
relațiilor româno-chineze. în confor
mitate cu înțelegerile realizate cu 
prilejul vizitelor reciproce la cel mai 
înalt nivel din anul 1978.

Tovarășului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

LUANDA
Cea de-a XIII-a aniversare a declanșării luptei armate a poporului na

mibian, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pentru eliberarea de sub dominația regimului rasist al Africii 
de Sud — Ziua Namibiei — îmi oferă prilejul ca, în numele Partidului Co
munist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, tuturor militanților și combatanților S.W.A.P.O., poporului 
namibian prieten cele mai calde felicitări și urări de succese în lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor de libertate, în obținerea cît mai grabnică a victoriei — 
cucerirea independentei.

Poporul român, care a luptat secole de-a rîndul pentru eliberare națio
nală și socială, pentru independentă, și-a manifestat de la început solidari
tatea militantă cu lupta dreaptă a poporului namibian,

în spiritul întîlnirilor și convorbirilor prietenești pe care le-am avut în 
acest an, ătit la București, cît și pe pămîntul Africii, vă asigur că România 
socialistă, poporul român vor acorda și în viitor sprijin politic, diplomatic 
și material poporului namibian, vor susține dreptul de a-și cuceri libertatea 
și independenta prin toate căile, inclusiv prin lupta cu arma în mină, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale de a fi liber și stăpin al propriilor destine.

Exprimîndu-mi convingerea că poporul namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.. va scutura cît mai curînd jugul dominației străine, vă adresez 
cele mai bune urări de succes în lupta pentru obținerea cit mai grabnică a 
victoriei și dobîndirea independentei naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

R.P. BULGARIA. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Con
siliul Național al Frontului Patriei 
și Asociația de prietenie bulgaro- 
română au organizat la Sofia o adu
nare festivă. Au participat Ognian 
Doinov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Krăstiu Tricikov și Gheorghi Iorda- 
nov, membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri, 
academician Sava Ganovski, pre
ședintele Asociației de prietenie bul- 
garo-română, cadre de partid și de 
stat, oameni ai muncii din 
bulgară.

Andrei Lukanov, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președinte al părții bul
gare în Comisia mixtă guvernamen
tală de colaborare economică și 
tehnico-științifică, și Petre Dumini
că, ambasadorul României la Sofia, 
au rostit alocuțiuni în care au rele
vat marile transformări revoluțio
nare care au avut loc sub conducerea 
P.C.R. în cei 35 de ani de la elibe
rare, remarcabilele succese obținute 
de România socialistă în ultimul de
ceniu și jumătate. Vorbitorii au sub
liniat faptul că, în dezvoltarea con
tinuă a prieteniei și colaborării tra
diționale româno-bulgare, un rol de
terminant îl au întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

O adunare festivă a avut loc și în 
orașul Burgas.

R.P. UNGARA. Comitetul Central 
al P.M.S.U. și Consiliul Național al 
Frontului Popular Patriotic din R.P. 
Ungară au organizat la Budapesta o 
adunare festivă. în prezidiul adunării 
au fost 
membru 
C.C. al 
ral al 
Frontului
Trautmann, vicepreședinte al Consi
liului Prezidențial, miniștri, repre
zentanți ai organelor de partid și de 
stat ale capitalei, conducerea și mun
citori fruntași ai uzinelor „Lang".

Dr. Gyula Szeker, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a subliniat, 
în cuvîntul său, însemnătatea eveni
mentului de la 23 August 1944, pre
cum și realizările poporului român 
obținute în anii construcției socialis
te, tradițiile revoluționare, de priete
nie dintre poporul român și poporul 
ungar, rolul hotărîtor pe care îl au, 
în bunele relații existente în pre
zent, în toate domeniile, între. parti
dele. guvernele și țările noastre, în
tîlnirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr.

A fost relevată, de asemenea, con
tribuția armatei române la luptele 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
dominația fascistă.

A luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul României, Victor Bolojan.

Ambasadorul țării noastre la Buda
pesta a depus o coroană de flori la 
monumentele eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea Ungariei 
de sub dominația fascistă, de la ci
mitirul Rakosliget din Budapesta.

La solemnitate au fost de fată re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai garnizoanei Budapesta, 
organelor de stat locale, precum și 
membrii Ambasadei române din 
Budapesta.

capitala

supleant 
al P.C.

prezenți Istvan Sarlos, 
al Biroului Politic al 
P.M.S.U., secretar gene- 
Consiliului Național al 

Popular Patriotic, dr. Rezso

R.S. CEHOSLOVACA. La uzina 
„Zetor" din Brno a fost organizată o 
adunare festivă, la care au partici
pat reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat ale orașului, precum 
și un mare număr de muncitori, in
gineri și tehnicieni ai întreprinderii. 
Frantisek Chabiciovsky, primarul 
orașului Brno, a vorbit despre sem
nificația actului revoluționar de la 
23 August și despre dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și 
popoare.

Cu același prilej, la Monumentul 
ostașilor români căzuți pentru elibe
rarea orașului Kromerziz au fost de
puse coroane de flori din partea Am
basadei române la Praga, precum și 
din partea oficialităților locale.

KUWEIT. Guvernul kuweitian a 
transmis oficial la posturile de radio 
și televiziune o amplă declarație, 
subliniind că „la 23 August 1979 se 
împlinesc 35 de ani de la victoria in
surecției naționale armate, care a 
marcat începutul unei noi ere în is
toria României — era unor profunde 
transformări democratice, a realizării 
depline a independenței și suverani
tății naționale, a progresului econo
mic și social". în declarație se relie
fează importanța determinantă pe 
care a avut-o în dezvoltarea Româ
niei etapa marcată de alegerea în 
fruntea partidului și statului a to
varășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și contribuția României la solutio
narea problemelor lumii contempora- ■ 
ne. inclusiv la soluționarea globală, 
j listă și durabilă, a problemelor din 
Orientul Mijlociu.

Congresul Partidului 
Comunist din S. U. A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — La 

Detroit s-au deschis, la 23 august, lu
crările celui de-al 22-lea Congres al 
Partidului Comunist din S'.U.A.

La congres participă delegați ai or
ganizațiilor de partid din întreaga 
tară, precum și reprezentanți ai nu
meroase partide comuniste și munci
torești din întreaga lume.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Cumpă- 
nașu, membru supleant al Comitetului 
Central al P.C.R.

în prima zi a lucrărilor, după cu- 
vîntul de deschidere rostit de Henry 
Winston, președintele național al 
partidului, a fost prezentat raportul 
politic principal și au început dezba
terile asupra activității și sarcinilor 
partidului în etapa următoare.

Reprezentantul Partidului Comu
nist Român a adresat un cuvînt *de  
salut participanților la congres.

în prima zi a lucrărilor, participan- 
ții au adoptat prin puternice aplauze 
o rezoluție specială a congresului 
consacrată sărbătoririi victoriei de la 
23 August 1944 a insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialiste 
în România.

Menționîndu-se că ziua de 23 Au
gust din acest an marchează cea de-a 
35-a aniversare a eliberării de sub 
dominația fascistă a eroicului popor 
român prin lupta maselor populare, 
a forțelor democratice, sub conduce
rea Partidului Comunist Român și 
subliniindu-se contribuția României 
în cadrul marii coaliții antifasciste la 
înfrîngerea hitlerismului, în încheie- 

, rea rezoluției se arată : „îi salutăm 
pe tovarășii noștri români cu ocazia 
aniversării istorice și le urăm noi 
succese în construirea socialismului".

în istoria zbuciumată a poporului 
namibian, ziua de 26 august are o 
semnificație cu totul deosebită : la 
26 august 1966 a fost declanșată 
lupta armată de eliberare națională 
care avea să cunoască, sub condu
cerea încercată a Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), o continuă intensifi
care. înfruntînd numeroase difi
cultăți, patrioții namibieni au dat în 
toți acești ani puternice lovituri 
ocupanților sud-africani, zădărni
cind încercările R.S.A. de a-și per
manentiza sub diferite forme do
minația asupra Namibiei. Lupta lor 
eroică a făcut ca problema nami- 
biană să se impună tot mai mult 
atenției opiniei publice mondiale ca 
o problemă majoră a cărei soluțio
nare nu mai suferă nici o amînare. 
Astfel, este semnificativ faptul că 
anul acesta „Ziua Namibiei" este 
marcată în condițiile cînd pe plan 
international se desfășoară o amplă 
mișcare în sprijinul Namibiei — 
anul international de solidaritate cu 
lupta poporului namibian pentru in
dependență națională.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele africane, cu toate po
poarele care luptă pentru afirmarea 
dreptului lor de a se dezvolta de 
sine stătător. România socialistă a 
fost întotdeauna alături de poporul 
namibian, acordîndu-i un perma
nent sprijin politic, diplomatic, mo
ral și material. Tara noastră a fost 
primul stat care a încheiat. încă în 
urmă cu șase ani, un document in
ternațional cu S.W.A.P.O., ceea ce 
a reprezentat o însemnată contribu
ție la recunoașterea acestei organi
zații ca unicul reprezentant al po
porului namibian. România a fost, 
de asemenea, inițiatoare sau coau
toare la multiple

tiunilor Unite în favoarea recu-, 
noașterii drepturilor legitime ale 
poporului namibian.

Solidaritatea dintre poporul ro
mân și poporul namibian, dintre 
Partidul Comunist Român și 
S.W.A.P.O. și-a găsit de-a lungul 
anilor concludente expresii cu pri
lejul întîlnirilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut pe pă- 
mintul african, cît și la Bucv “ ti, 
cu președintele acestei organ, iții, 
Sam Nujoma. în această privință, 
un moment de cea mai mare im
portanță Ba constituit vizita între
prinsă de șeful statului român in 
Africa in cursul lunii aprilie a.c., 
care a prilejuit, totodată, entuzias
te manifestări ale recunoștinței po
porului namibian fată de sprijinul 
frățesc acordat de poporul, nostru. 
Este încă proaspătă amintirea pri
mirii călduroase făcute tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Institutul 
O.N.U. pentru Namibia. Cu această 
ocazie, secretarul general al parti
dului nostru, președintele republi
cii, declara : „România a sprijinit 
și sprijină activ lupta poporului na
mibian, a S.W.A.P.O., pentru com
pleta independentă a tării. în ca
drul Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia, reprezentanții români acțio
nează cu toată hotărirea, împreună 
cu reprezentanții celorlalte state, 
pentru a se pune capăt cit mai cu- 
rind dominației colonialiste din 
Africa australă, pentru ea poporul 
namibian să devină pe deplin liber 
și stăpin pe destinele sale".

Ca expresie a acestei poziții nea
bătute, poporul român își reafirmă 
și cu acest prilej sprijinul ferm 
pentru cauza dreaptă a poporului , 
namibian, pentru împlinirea aspi
rațiilor sale legitime.

rezoluții ale Na- Nicolae N. LUPU

INDIA. Sub auspiciile Asociației 
de prietenie India-România, la 
Delhi a avut loc o adunare festivă. 
Au luat parte personalități ale vieții 
politice și cultural-științifice, depu- 
tați, șefi ai misiunilor diplomatice, 
un numeros public. Despre semnifi
cațiile actului de la 23 August 1944 
și despre realizările României socia
liste au vorbit K.S. Hedge, președin
tele Camerei Populare a Parlamen
tului indian, R.V. Swaminthan, pre
ședintele Asociației de 
India-România, R. Rajda, 
parlamentului, precum și 
rul român la Delhi, dr. 
Niculescu.

în încheiere, M.N. Seth, secretarul 
general ai Asociației de prietenie 
India-România, a dat citire mesaju
lui de felicitări adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

prietenie 
membru al 
ambasado- 

Dumitru

Congresul Partidului 
de guvernămint din Guyana

GEORGETOWN 24 (Agerpres). — 
La Georgetown s-au deschis lucrările 
celui de-al III-lea Congres al parti
dului de guvernămint din Guyana — 
Congresul Național al Poporului.

La lucrări participă aproximativ 
3 500 de delegați din toate regiunile 
tării, precum și reprezentanți ai unor 
partide și organizații din alte țări. 
Partidul Comunist Român este repre
zentat de Marin Constantin, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, care a transmis congresu
lui țin cuvînt de salut.

Pe ordinea de 
află dezbaterea 
actuale ale tării 
externe, precum 
lor partidului în următorii doi ani.

zi a congresului se 
problemelor interne 
și ale politicii sale 

și stabilirea sarcini-

NIGERIA

industrial realizat
Libanul a cerut 

convocarea Consiliului 
de Securitate

în cooperare A

LAGOS 24 (Agerpres). — în locali
tatea Ondo din Nigeria a avut loc 
ceremonia inaugurării oficiale a 
Combinatului pentru exploatarea și 
industrializarea lemnului din cadrul 
Societății mixte de producție rornâno- 
nigeriene NIROWI., în numele Con
siliului Executiv Federal al Nigeriei, 
ceremonia a fost deschisă de R. A. 
Adeleye, comisar federal al indus
triilor. El a exprimat satisfacția gu
vernului și poporului Nigeriei pentru 
darea în funcțiune a acestui impor
tant obiectiv al tinerei industrii a tă
rii, realizat prin cooperarea fruc
tuoasă româno-nigeriană in produc
ție, în condiții eficiente, reciproc 
avantajoase.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Artile
ria israeliană și cea a milițiilor con
servatoare creștine și-a reluat sîm- 
bătă bombardamentele asupra regiu
nilor de sud ale Libanului.

în legătură cu puternicele bombar
damente asupra zonei de sud a țării 
sale, care au făcut deja peste o sută 
de victime in rîndurile populației 
civile, ambasadorul Libanului la 
Washington a întreprins un demers 
pe lingă subsecretarul de stat pentru 
problemele politice. David Newsom, 
căruia i-a adresat un apel care cere 
„guvernului S.U.A. să intervină fără 
întirz'iere pentru a se pune capăt 
unor astfel de bombardamente ale 
forțelor israeliene“. Totodată. însăr
cinatul cu afaceri al Libanului >» ce
rut convocarea de urgentă a S 
reuniuni a Consiliului de Secuț^i-ie.

RECEPȚII LA AMBASADELE ROMÂNIEI
Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la ambasadele 
României din străinătate au avut loc recepții.

La MOSCOVA au participat V. V. 
Grișin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar ăl 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., M.V. Zimianin, secretar al 
C.C. al .P.C.U.S., M.A. Iasnov, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., M.A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., O.B. Rahmanin, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., A.K. Antonov, ministrul 
industriei electrotehnice al U.R.S.S., 
V.F. Maltzev, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe. V. I. Konotop, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S.. președintele 
conducerii centrale a Asociației de 
prieteniei sovieto-română (A.P.S.R.), 
general de armată A.A. Epișev, șe
ful Direcției superioare politice a 
armatei și flotei maritime militare 
sovietice, miniștri adjuncti. generali 
și ofițeri superiori, funcționari supe
riori din ministere, membri ai con
ducerii centrale a A.P.S.R., repre
zentanți ai Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea (U.A.S.P.). ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

La FRAGA au luat parte Josef 
Korcak, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepreșe
dinte al Guvernului Federal, preșe
dintele Guvernului R.S. Cehe, Jin- 
drlch Polednik, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Josef Simon, 
vicepreședinte al Guvernului Fede
ral. Dalibor Hanes și Jaroslav Srb, 
vicepreședinți ai Adunării Federale, 
Evzen Erban, președintele Consiliu
lui National 
unor instituții 
cultură, reprezentanți ai unor orga
nizații obșteșți. ziariști.

La Consulatul general al Româ
niei din Bratislava au fost prezent! 
Viliam Salgovici, membru al Prezi
diului C.C. a P.C. din Slovacia, pre
ședintele Consiliului Național Slo
vac. Ludovit Pezlar, membru al Pre
zidiului, secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, alte persoane oficiale.

Ceh, miniștri, șefi ai 
centrale, oameni de

La BELGRAD au participat Dra- 
goliub Stavrev, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia. Radoie Kontici, 
membru al Consiliului executiv fe
deral, Petar Kostici. secretar federal 
pentru 
Svetozar 
cutivi ai 
Borislav 
cretarului _ ,__
C.C. al U.C.I., Darko Mirvos, secre
tar al Conferinței U.T.S.I., Veliko 
MarkoviCi, vicepreședinte al Consi
liului Executiv al R.S. Serbia, An
dras Mora, vicepreședinte al Guver
nului P.S.A. Voivodina.

De asemenea, au participat repre
zentanți ai secretariatului federal 
pentru afacerile externe, ai altor or
gane federale, republicane, provin
ciale și locale, generali și ofițeri su
periori, conducători de mari unități 
economice, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

finanțe, Vlado 
Durotovici, 
Prezidiului 
Milosevici.

executiv

Ianjici și 
secretari exe- 
C.C. al U.C.I., 
adjunct al se
al prezidiului

La VARȘOVIA au participat Jan 
Szydlak, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de miniștri al R.P. Po
lone, Jozef Pinkowski și Andrzej 
Werblan, secretari ai C.C. al 
P.M.U.P., Wit Drapich, vicepreședin
te al Frontului Unității Poporului, 
Zdzislaw Tomas, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Florian Siwicki, 
șeful Marelui Stat Major, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Ma
rian Dmochowski, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice poloneze, ge
nerali și ofițeri superiori.

La BEIJING au luat parte Li Xian- 
nian. vicepreședinte al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, Ji Pengfei, membru al 
C.C. al P.C.C.. vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.C.. Song 
Renqiong, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Comitetului Na
țional ai Consiliului Consultativ Po
litic Popular al R.P. Chineze, șeful 
secției organizatorice a C.C. al 
P.C.C.. Zhang Haifeng, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Liu 
Xinquan, adjunct al șefului secției 
relații externe a C.C. al P.C.C., Li 
Da. membru al C.C. al P.C.C., șef 
adjunct al Marelui Stat Major al 
Armatei Chineze de Eliberare, ad
juncti ai miniștrilor de la Ministe
rul Comerțului Exterior. Ministerul 
Legăturilor Economice cu Străinăta
tea, Ministerul Culturii. Guo Xian- 
rui, viceprimarul capitalei. Luo 
Qiong, vicepreședintă a Federației 
Naționale a Femeilor. Lin Lin. vice
președinte al Asociației poporului 
chinez pentru prietenia cu străină
tatea. cadre superioare din ministere 
„și alte instituții centrale chineze, oa
meni de cultură șl artă, ziariști.

La BUDAPESTA au participat 
Istvan Sarlos. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar 
general al Consiliului National al 
Frontului Popular Patriotic, Sandor 
Borbely, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
dr. Rezso Trautmann. vicepreședinte 
al Consiliului Prezidențial, Gyula 
Szeker. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Sarolta Raffai, vicepre
ședinte al Adunării de Stat. Kalman 
Abraham, Arpad • Pallai. Istvan Sol- 
tesz, miniștri, miniștri adjuncti, ca
dre de partid și de stat, generali și 
ofițeri, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Consiliului de Miniștri și ministru al 
poștelor și telecomunicațiilor. Egon. 
Winckelmann, șeful secției relații 
internaționale al .C.C. al P.S.U.G., 
conducători de instituții, adjuncti de 
miniștri, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

La PARIS au participat Alain 
Poher, președintele Senatului, Chri- 
sian Beullac, ministrul educației, 
Lionel Stoleru, secretar de stat pe 
lingă ministrul muncii, Pierre Chris
tian Taittinger, senator, vice-primar 
al Parisului, general de armată La
garde, șef al Statului Major al ar
matei terestre, Francois Glscard 
d’Estaing — președintele Băncii 
franceze de comerț exterior, nume
roase oficialități franceze, personali
tăți ale vieții politice, economice, 
culturale, deputați, senatori, generali 
și ofițeri superiori, conducători ai 
asociațiilor de prietenie româno- 
franceze.

La TIRANA au participat Nedin 
Hoxha, ministrul comerțului exte
rior al R.P.S. Albania, Luan Baba- 
meto, ministrul comunicațiilor, Reis 
Malile, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte personalități al
baneze.

La BERLIN au fost prezent! Kon
rad Naumann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. Horst 
Dohlus, membru supleant al Birou
lui Politic. secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. prof. dr. Heinrich Homann, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 
Rudolph Schulze, vicepreședinte al

La ATENA au participat D. Pa- 
paspyrou, președintele Parlamentului 
elen. C. Mitsotakis, ministrul coor
donării, G. Rallis, ministrul afaceri
lor externe, Averoff-Tossitsa, minis
trul apărării naționale, I. Boutos, 
ministrul agriculturii, deputați, func
ționari superiori din diferite minis
tere, academicieni, personalități ale 
științei, artei și culturii, oameni de 
afaceri. Au luat parte, de asemenea, 
G. Mavros, președintele de onoare 
al Partidului Uniunea Centrului De
mocratic, Leonidas Kirkos, membru 
al Biroului C.C. al P.C.G. (inte
rior), Nicos Kaloudis, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.G., C. 
Papoulias, membru al Biroului Politic 
al Partidului Uniunea Socialistă Pan- 
elenă (P.A.S.O.K.), G. Milonar, pre
ședintele partidului „Calea Socialis
mului11. Manolis Glezos, membru al 
Comitetului Director al Partidului 
Uniunea Democratică de Stingă 
(E.D.A.), alte personalități ale vieții 
politice.

La LONDRA au participat miniș
tri. membri ai guvernului britanic, 
lorzi și deputati membri al parla
mentului, conducători și membri din 
conducerea unor partide politice, oa
meni de afaceri.
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