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Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
Sub semnul dragostei fierbinți fată
de patria socialistă, al unității de
nezdruncinat a tuturor oamenilor
muncii — români, maghiari, germani
și de alte naționalități — în jurul
Partidului Comunist Român, al
secretarului său general, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, țara întreagă a sărbătorit,
sîmbătă, 23 August, cea de-a
XXXVI-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.
Sărbătorirea din acest an s-a des
fășurat intr-un climat de puternica
efervescență politică, de entuziastă
muncă creatoare și înaltă responsa
bilitate comunistă pentru realizarea
exemplară a obiectivelor prevăzute
pentru 1980, a actualului cincinal,
etapă 'de importante împliniri în
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, temelie so
lidă a mersului ascendent al națiunii
noastre spre comunism.
Este anul in care se încheie cel mai
dinamic dintre planurile cincinale ce
au jalonat dezvoltarea impetuoasă a
României, fete anul în care comu
niștii, întregul nostru popor sărbăto
resc împlinirea unui deceniu și ju
mătate de la Congresul al IX-lea al
partidului, moment de însemnătate
crucială în viața social-politică a
țării, inaugurind o epocă de uriaș
avînt creator al maselor populare,
perioada cca mai-fertilă din întreaga
istorie a patriei, de mărețe împliniri
in toate domeniile de activitate.
Sentimentele de puternică și în
dreptățită mindrie patriotică pentru
succesele fără precedent obținute în
acești 15 ani pe frontul larg, al con
strucției socialiste, recunoștința vie și
dragostea profundă, adinca prețuire
și încrederea deplină față de condu
cătorul stimat al partidului și al ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al națiunii noastre, și-au
găsit o vibrantă expresie în demon
strațiile oamenilor muncii desfă
șurate in această zi de sărbătoare.
Participant!! au dat glas hotăririi

neabătute a întregului popor de a
urma întocmai și întotdeauna cuvintul partidului, de a înfăptui poli
tica sa științifică, creatoare, de a
nu-și precupeți eforturile pentru
transpunerea în viață a mobilizatoa
relor hotărîri ale celui de-al XII-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, menite să asigure împlinirea
idealurilor socialiste și comuniste ale
națiunii noastre, a năzuințelor sale
de bunăstare și fericire, asigurind
sporirea prestigiului României în
lume.
Ca în fiecare an, marea demonstra
ție a oamenilor muncii din Capitală
a avut loc în Piața Aviatorilor —
flancată de flamuri roșii și tricolore.
Tribuna centrală este dominată de
un mare portret al secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, încadrat de stemele parti
dului și țării.
Pe frontonul tribunei oficiale este
înscrisă urarea „Trăiască 23 August
— sărbătoarea națională a poporului
român".
Tribunele laterale poartă, la rîndul
lor, urări ce au un larg ecou în
inimile celor prezenți : „Trăiască
Partidul Comunist Român în frunte
cu secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !“ și „Trăiască pa
tria noastră liberă și independentă —
Republica Socialistă Româ'hia !“.
De cealaltă parte a pieței, sub un
mare medalion infățișînd globul pămintesc pe care se află înscrisul
„Pace și prietenie", se poate citi
urarea : „Să triumfe politica de des
tindere, colaborare, securitate, pace
și independență națională !“. De o
parte și de alta se află pancarte cu
urările : „Trăiască harnicul și talen
tatul popor român — constructor
eroic al societății socialiste multila
teral dezvoltate !“ și „Să înfăptuim
neabătut hotărîrile elaborate de Con
gresul al XII-lea ăl Partidului Co
munist Român !“.

Ora 8,00... Tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist; Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, ia loc în tribuna oficială. Mo
mentul este subliniat prin ropote de
aplauze, entuziaste urale și ovații
care izbucnesc spontan, făcînd să vi
breze văzduhul. Piața Aviatorilor ră
sună minute în șir de puternice acla
mații scoase din mii de piep
turi. Se scandează fără întrerupere:
„Ceaușescu — P.C.R.1", „Ceaușescu
— România!", „Ceaușescu și poporul!".
Sînt clipele solemne în care gîndurile celor prezenți, ale tuturor oame
nilor muncii din țara noastră, fără
deosebire de naționalitate, se în
dreaptă cu nețărmurită dragoste, sti
mă și recunoștință spre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de numele căruia
se leagă indisolubil marile realizări
ale poporului nostru în acești 15 ani
de împliniri.
împreună cu secretarul general al
partidului, în tribuna oficială se află
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul
Ilie Verdeț, tovarășii Iosif Banc, Emil
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu,
Lina Ciobanu, Ion Coman, Constantin
Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas,
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș,
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă(an, Dumitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Aneta Spor
nic, Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Suzana
Gădea, Ion Ioniță. Ana Mureșan,
Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Ursu,
Richard Winter, Ilie Rădulescu, Ma
rin Vasile, precum și membri ai C.C.
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, vechi militanți ai mișcă
rii comuniste și muncitorești din țara
noastră, conducători ai organizațiilor
de masă și obștești. Se află în tribune
reprezentanți ai instituțiilor centrale
și organizațiilor obștești, membri de
partid cu stagiu din ilegalitate, pârticipanți la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an(Continuăre în pag. a IV-a)
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COLOANA INFINITA
A PATRIOTISMULUI
NOSTRU
„Strîns unit, întreg poporul
Construiește viitorul"
Marea demonstrație a oamenilor
muncii din Capitală este deschisă de
gărzile patriotice. Moment totdeauna
emoționant și evocator. Emoționant,
pentru că sugerează de fiecare dată
ordine și disciplină, forță și unitate
indestructibilă de gînd și acțiune a
întregului popor în jurul partidului,
a secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Moment evocator,
deoarece brațul înarmat al clasei
muncitoare poartă în același timp,
cu superbă mindrie și demnitate, tra
diția patriotismului românesc. Ca
dența ritmică a batalioanelor în pa
sul lor de defilare, din _dimineața
aceasta de august, readuce pe ecra
nul memoriei clipele fierbinți de is
torie din August 1944. Atunci, în
condițiile în care armata sovietică o.bținea victorii decisive împotriva co
tropitorilor hitleriști, la chemarea în
flăcărată a Partidului Comunist Ro
mân, exponentul intereselor vitale
ale poporului, cei mai vrednici fii ai
României au pus mina pe armă și,
cot la cot cu armata română, făcînd
dovada unui impresionant eroism,
împins nu o dată pînă la jertfa su
premă, au înfăptuit insurecția națio
nală. Declanșarea revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August 1944
se înscrie astfel în cartea de istorie a
neamului nostru drept una dintre
cele mai strălucitoare pilde de patrio
tism, în numele năzuinței supreme de
libertate, independență, suveranitate,
de progres și neclintită încredere în
drumul tot mai luminos al patriei.
Grupurile compacte ale detașa
mentelor gărzilor patriotice, de pre
gătire a tineretului pentru apărarea
patriei, formațiunile de apărare ci
vilă și de Cruce roșie poartă drapele
distinse cu ordine și medalii, răspla
tă firească a bunei lor pregătiri pen
tru a răspunde în orice clipă PRE
ZENT ! la chemarea patriei, a parti
dului, a comandantului suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Recu
noaștem in rîndurile strînse pe
membrii gărzilor patriotice din vesti
ta citadelă industrială a Capitalei,
întreprinderea „23 August". Iată-1
pe rectificatorul Stan Istrate. Poartă
cu demnitate drapelul unității, moș
tenit de la strungarul Matei Mihalache. La schimbul ștafetei, Stan Is
trate a învățat de la cei care in
urmă cu 36 de ani își dovedeau pa
triotismul cu arma în mină, luptînd
pentru eliberarea patriei, că azi a fi
patriot înseamnă a fi mereu la da
torie, acolo unde patria, partidul au
cel mai mult nevoie de tine. Iată-1
și pe sculerul Achim Andrei, alături
de tînărul lăcătuș Cornel Păuna. în
ajunul marii sărbători i-am aflat pe
fiecare dintre aceștia la locul lor de
muncă. Ultimul dintre ei ne declara:
„Am preluat de la înaintașii noștri
uneltele muncii, dar și arma, pentru
apărarea cuceririlor noastre revolu
ționare". Cei care se află acum in
coloane sînt demni urmași ai celor
care, luptînd în urmă cu 36 de ani
pe Șoseaua Nordului, rosteau nepie
ritor și vibrant : „Pe-aici nu se
trece !“, barînd drumul fasciștilor
spre Capitală. Locurile apărate atunci
cu eroism au fost împodobite, în spa
țiul de istorie nouă, cu impresionante
monumente ale muncii pașnice.
A construi, a apăra.
Verbe îngemănate cu izvorul rosti
rii lor in marea iubire pentru Româ
nia socialistă, vatra noastră mai
scumpă decit lumina ochilor.
în acorduri de marș viguros pă
trunde în Piața Aviatorilor coloana
oamenilor muncii. Luăm aminte la
această tălăzuire de forțe muncito
rești de aici, din Capitala României so

cialiste. îmbrățișăm cu gindul toate co
loanele patriei în augustul aniversar
— de In Sulina la Beba Veche, din ți
nuturile Marmației in vatra de țară
străjuită de Marele Fluviu. Luăm aminte la liantul fără moarte qare le
unește, le animă, care le conferă forță
de neinfrînt și ajungem astfel Ia'realitatea fără drept de apel înrădăcinată
definitiv în România : poporul suve
ran trăiește din plin bucuria libertă
ții cucerite în August 1944 cu arma
în mină, la înflăcărată chemare a
partidului.
EL este stăpinul destinului său co
munist.
Patria este astăzi cu adevărat a
poporului. EL, poporul, hotărăște sin
gur drumul de urmat, noua geogra
fie a satelor șl orașelor, puterea la
nurilor și a apelor, înfățișarea mun
ților și prospecția adincurilor, intr-un
cuvînt, cantitatea de fericire pe fie
care cetățean.
EL, SLUJITORUL MUNCII, este azi
de drept și de fapt stăpinul a tot ceea
ce creează cu brațele și cu mintea,
beneficiarul a tot ceea ce produce.
în această realitate statornicită cu
deosebire în ultimii 15 ani de istorie
nouă își are rădăcinile energia în
zecită cu care muncitorul, țăranul,
intelectualul român, maghiar, ger
man ori de altă naționalitate, tineri
ori in putferea vîrstel, femei sau băr
bați, într-un cuvînt, marea și unita
familie a țării, înfăptuiesc cutezătoa
rele obiective ale Congresului al
XII-lea al partidului, linia politică
internă și externă a partidului și
statului, promovată cu spirit revolu
ționar și fierbinte patriotism de cel
mai iubit fiu ai poporului, conducă
torul iubit și mult stimat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

îndeplinit. Din numeroase alte județe,
vești la fel de îmbucurătoare culese
din coloanele sărbătorești, aflate sub
faldurile purpurii ale zilei de 23 Au
gust : Hunedoara se prezintă cu 25
de intreprinderi cu cincinalul înde
plinit. Dîmbovița cu 31, Bihorul cu
28, lașiul cu 19, Timișul cu 20, Ilfo
vul cu 30...
Coloana infinită a patriotismului
nostru are asemenea stilpi de rezis
tență fără moarte, clădiți pe convin
gerea nestrămutată că fericirea spre
care năzuim se află in miinile noas
tre. Bunăstarea nu poate izvorî, în
epoca in care omul muncii este pro
priul său stăpin, decit din MUNCA
TUTUROR pentru FERICIREA TU
TUROR.
Că nimic nu pică de-a gata, din cer
ori de aiurea, o știu foarte bine toți
cei ce au clădit cu brațele și cu min
tea, timp de 36 de ani, monumentele
muncii în noua geografie a patriei.
Privim cu inimile cuprinse de ome
nească mindrie, în coloana muncito
rilor bucureșteni, la impresionanta
machetă a strungului de 16 metri,
care poate prelucra „piese" pină la
400 de tone. Doar citeva țări din
lume au atins performanța fabricării
unor asemenea utilaje-uzine. Ne spu
nea în ajun de sărbătoare șeful de
echipă Dumitru Dumitrescu, de la
I.M.U.A.B. :
— Sînt mii de oameni in țara noas
tră care au trăit bucuria de a-și fi
adus contribuția la realizarea strun
gului românesc de 16 metri. Cu toții
au înțeles un lucru simplu și anume:
că strungul Carusel nu este doar al
I.M.U.A.B., ci al NOSTRU. Roadele
unor astfel de performanțe se revarsă
asupra noastră, a tuturor.
Platformele de foraj marin ori furnalele-gigant, navele de mare tonaj

ori barajele de hidrocentrale, siste
mele de irigații ori centrala atomoelectrică de la Cernavoda, toate sînt
ale. noastre, pentru noi. Acest mare
adevăr l-a rostit, în felul ei, fie
care din coloanele ce au demonstrat
în ziua de 23 August 1980, pe tot cu
prinsul țării. L-au rbstit muncitorește, aici, în Piața Aviatorilor, și mun
citorii unei întreprinderi bucureștene
al cărei nume a devenit în ultimii
ani un binemeritat renume : între
prinderea de mașini grele.
— întreprinderea noastră are 15 ani
vechime, iar existența ei coincide cu
perioada cea mai fertilă din istoria
patriei, de cind în frunteh partidului
și statului nostru se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ne spune maistrul
Mircea Mocanu, unul dintre autorii
presei de 12 000 tone forță, de aici. De
altfel, noi, cei aproape 10 000 de mun
citori, socotim drept ctitor al între
prinderii pe tovarășul Ceaușescu.
— Am lucrat în Iordania și Siria,
la montajul unor instalații de rafi
nărie produse chiar de noi, ne decla
ra și muncitorul Valeriu Hulpe, de
la „Grivița roșie". Această experien
ță a muncii peste hotare m-a făcut
să înțeleg mai bine un adevăr sim
plu : in anii socialismului, și in spe
cial în perioada ce a urmat Congre
sului al IX-lea al partidului, noi,
românii, putem spune că am ieșit
cu adevărat in lume. Explicația
acestui larg și recunoscut prestigiu 7
înainte de toate, politica înțeleaptă,
mereu activă, în slujba păcii și co
laborării echitabile dintre popoare
dusă de partidul și statul nostru, de
omul politic de mare merit și renu
me, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Continuare în pag. a IlI-a)

„împreună noi muncim

Cincinalu-I depășim
Viață nouă făurim

Tot mai bine să trăim"
„SOLIDARITATE", „INDEPENDEN
ȚA", „SUVERANITATE", „P.C.R.",
„ÎMPREUNA NOI MUNCIM / TOT
MAI BINE SĂ TRĂIM", „ZI DE ZI
ECONOMIE / PENTRU-A ȚĂRII
AVUȚIE", „CEAUȘESCU — ROMA
NIA / PACEA ȘI PRIETENIA" —
iată doar citeva din lozincile scan
date sub drapelele in sărbătoare.
Și tot în coloanele de pe tot în
treg cuprinsul țării aflăm semnele
mîndriei pentru marile victorii dobîndite : România realizează astăzi o
producție industrială de peste 5 ori
mai mare ca în 1965. Zidim in ritmuri
fără precedent : volumul investițiilor
este mai mare în acest an decit în
Ț950 de 32 de ori ; în 36 de ani s-au
înălțat așezăminte pentru învățămint
echivalind cu 12 orașe de mărimea
Piteștiului.
Esența societății socialiste — afir
mă mereu și mereu, cu neobosită fer
voare revoluționară tovarășul Nicolae
Ceaușescu — este asigurarea bună
stării tuturor celor ce muncesc. In
coloanele numai optimism și bucurie,
în viața noastră de fiecare zi des
cifrăm cu satisfacție : programul bu
năstării și fericirii poporului se în
deplinește riguros. Reținem de pe
graficele din coloane : retribuția me
die lunară netă a personalului mun
citor a crescut de la 1 028 lei în 1965
la 2 240 lei în 1980. Fondurile sociale
alocate de la buget au depășit 10 000
lei pe familie, față de 3 519 în 1965.
în ultimii 15 ani au fost date în fo
losință, pe cuprinsul Întregii țări,

2 122 000 apartamente, a crescut con
sumul de produse alimentare și in
dustriale, s-au dezvoltat și diversifi
cat serviciile către populație. Mun»
cim mai bine, trăim mai bine — iată
adevărul la îndemina oricui, adevăr
ce animă conștiințele, mobilizează
potențialul creator al poporului. Rețitîem din coloanele lui august : „Cu
planul cincinal îndeplinit și angaja
mentele depășite 1", „Cincinalul de
pășim / Viața nouă făurim !“ în pri
mele rinduri ale acestei coloane infi
nite a muncii — județul Cluj. Clujul
— străvechi meleag românesc, unde
muncesc în deplină frăție români,
maghiari și alte naționalități, loc
uhde politica națională justă a parti
dului rodește ca pretutindeni pe cu
prinsul țării — este primul județ
care a îndeplinit cu peste patru luni
mai devreme prevederile actualului
cincinal la producția industrială.
Județul Alba alătură la raportul
'muncii libere : prevederile planului
cincinal la export — îndeplinite.
în municipiul București, pentru 147
de colective de întreprinderi, cincina
lul, de asemenea, s-a încheiat. Oa
menii muncii din județul Arad ra
portează că în cinstea zilei de 23 Au
gust și-au onorat angajamentul de a
realiza peste sarcinile cincinalului o
producție industrială de 3,2 miliarde
lei. Raport muncitoresc din Bacău :
40 de întreprinderi și constructorii de
locuințe au realizat planul cincinal.
Raport muncitoresc din Sibiu : 30 de
unități economice cu planul cincinal

Muncă, învățătură, sport pentru gloria patriei
Freamăt de muguri lu
minoși irumpe in Piața
Aviatorilor. Copiii țării —
grădina ei multicoloră de
vis și bucurie, întruchi
pare a viitorului comu
nist al patriei — aduc
vibrantul lor
omagiu
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, care le veghea
ză cu nețărmurită dra

goste anii luminoși ai co
pilăriei, drumul drept în
viață.
Pășesc în primele rin
duri Nadia și alți sportivi
de frunte ai țării, recent
medaliați olimpici, și îi
urmează, cu admirație și
cu dorința de a realiza
performanțe și mai înalte
în muncă, învățătură și

sport, cei mai tineri cetă
țeni, pionierii și șoimii
patriei.
„Muncă și învățătură"
— sugerează Imaginea
frumoaselor exerciții de.
gimnastică. Pentru ca pa
tria română să urce noi
trepte în zborul ei spre
comunism.
Muncă și învățătură.
Pentru formarea celor

mai tineri cetățeni ai pa
triei ca oameni de nă
dejde, patrioți înflăcărați.
Privim la reprezentanții
celor peste
3 000 de
cercuri științifice și mai
bine de 2 000 cercuri apli
cative din Capitală, purtind simbolurile învăță
turii. Soarele și marea,
aerul ozonat al munților
stăruie din plin pe fețele

luminate de candoarea
virstei. Un stol de pur
tători ai cravatelor roșii
cu tricolor
și șoimi
ai patriei țîșnește spre
tribună, oferă buchete
conducătorilor partidului,
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, în timp ce gla
surile tinere scandează
cristalin:
„Ceaușescu,

România, ocrotesc copi
lăria" ...
Moment înălțător, de
intensă vibrație. Ferice
de țara cu un asemenea
popor, cu un asemenea
conducător care afirmă
statornic marea grijă față
de cei mai tineri cetă
țeni ai patriei, viitorul ei
de aur.
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A fi patriot astăzi înseamnă
a-fi face pe deplin datoria
Minerul-șef de brigadă Nicolae
Cozma I, de la Exploatarea minieră
Herja din Baia Mare, ne îndeamnă
să luăm aminte la evoluția destinu
lui său, acum, în Augustul sărbăto
resc. Aflăm : imediat după borna de
istorie — 23 August 1944 — merge ca
brigadier la Hunedoara pentru a săpa
fundațiile viitorului furnal nr. 5.
Atunci — ca și acum — pace însem
na și oțel. Tot aici învață meseria de
mecanic. Comandamentul revoluției ;
oameni bine pregătiți, în fiecare
post al construcției socialiste. Apoi,
tata îl cheamă aici, la 'mina Herja,
unde lucrase el. Comandamentul con
științei muncitorului st&pîn și bene
ficiar al muncii sale : să fii la dato
rie acolo unde e nevoie de tine.
Cu cițiva ani în urmă mina era
gata să fie închisă pe motiv că ar fi
epuizată. Nicolae Cozma se numără
printre
muncitorii care infirmă
această opinie. Comandamentul ma
jor al muncitorului care produce,
dar șî conduce : țara e a noastră,
bogățiile ei ale noastre. Depinde de
noi să le punem în valoare mai
bine, să gospodărim mai bine fie
care gram de materii prime, să refolosim cu chibzuință materialele
auxiliare, să nu admitem risipa,
pentru a asigura astfel continua în
florire a patriei, bunăstarea vieții
noastre de fiecare zi. în condițiile
create de noul cadru al mecanismu
lui economico-financiar, autoconducerea și autogestiunea muncitorească
au aici un larg și fertil cîmp de ac
țiune.
Un destin singular ? Nu. îl alătu
răm firesc spuselor lui Nicolae Pirlog, maistru oțelar în cetatea de foc
a Galațiului :
— Mă aflu încă, împreună cu toți
tovarășii mei de muncă, sub puter
nica impresie ce ne-a lăsat-o vizita
de lucrU a secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la oțelăria noastră. Aceas
tă nouă și modernă capacitate de
producție a combinatului se află abia
la începuturi, dar datorită ei, noua
vatră de metal a patriei va putea să
atingă nivelul celor 1(7 milioane tone
de oțel pe an, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu cu puțini
ani în urmă, urcînd producția de
oțel a României la o nouă cotă de
putere și prosperitate. Iar oțel, se
știe, înseamnă civilizație, nivel de
trai mereu mai ridicat.
...Prin fața tribunelor, instalate în
Piața A. I. Cuza din Craiova, se pe
rindă coloanele puternicului detașa
ment muncitoresc din Craiova. între
oamenii muncii, sub drapelele în
sărbătoare, și cei ce muncesc la
întreprinderea de autoturisme de
mic litraj „Oltcit" — cea mai impor
tantă investiție a actualului cincinal
în Dolj.

din toate domeniile de activitate au
demonstrat — în grupuri distincte și
îmbrăcați în frumoase costume, spor
tive — tineri și tinere reprezentând
peste 14 000 de asociații sportive și
aproape 9 milioane de participanți la
întrecerile de masă organizate, sub
egida generoasă a marii competiții,
în răstimpul de la 23 August 1979
pînă la 23 August 1980. Inspirată de
secretarul general al partidului, „Da
ciada" a pătruns efectiv în toate lo
calitățile patriei.
La București, ca și Ia Deva, la Su
ceava, Botoșani, Arad, Sibiu, Baia
Mare, Slatina, Timișoara, Cluj-Napo
ca, Oradea și în alte municipii reșe
dință de județ, momente de deosebi
tă încărcătură emoțională, a prilejuit
apariția sportivilor ce purtau la piept
medaliile olimpice cucerite la Jocu
rile Olimpice recent încheiate : Nadiâ
Comănecl, Sanda Toma, Corneliu
Ion, Ivan Patzaichin, Toma Simionov, Ștefan Rusu, Emilia Eberle, Melita Riihn, Petre Dicu. Constantin
Alexandrii, Vasile Andrei, Vasile
Dîba, voleibaliștii lui Corneliu Oros
și mulți dintre handbaliștii lui Radu
Voina etc., etc. Cele 25 de medalii cu
care sportivii români s-au întors de

la ultima ediție a Jocurilor Olimpice
— mărturie a bunei lor pregătiri —
întregesc la 125 tezaurul de medalii
olimpice al sportului românesc, altfel
spus, întregesc la 831 tezaurul de me
dalii obținute de sportivii români în
ultimii 15 ani la campionatele mondialș, europene și olimpice. în stră
lucirea acestora se oglindește patrio
tismul fierbinte al tinerilor sportivi
de a afirma tot mai mult în lume
culorile sportive ale României.
Fie că se aflau în coloana sporti
vilor ori în coloana oamenilor mun
cii, în detașamentele gărzilor patrioti
ce ori in cele de pregătire pentru apă
rarea patriei, reprezentanții tinerei
generații — educată de partid, de
orinduirea noastră în spiritul înalte
lor idealuri comuniste, al marilor va
lori morale — și-au exprimat dra
gostea fierbinte față de partid, față
de patria socialistă. Privind aceste
chipuri luminate de marile avinturi
ale tindreții poți rosti cu mindrie :
viitorul patriei se află în miini sigu
re. Opera începută de înaintași va fi
continuată cu aceeași abnegație, cu
înzecit patos revoluționar.
Minunată este această generație tî
nără a României socialiste !

...Pentru Bărăganul ialomițean, cea
de-a XXXVI-a aniversare a eliberării
patriei înseamnă nu numai pîine, mi
lenara pîine, ci șl oțel. Cinstesc deci
marea sărbătoare oțelarii de Bărăgan.
„Constructorii" de oțel de Bărăgan.
Și, umăr la umăr cu ei, în aceeași
emoționantă cadență, trec făuritorii
pîinii. Iată-i pe cooperatorii din Smir
na, care anul aceasta au obținut peste
5 00(1 kg grîu la hectar ; pe jrei din
Gheorghe Doja și din Munteni Buzău,
alături de cei din Pietroiu și Grindu.
Dintre fruntașii pîinii ialomițene sînt
prezenți la sărbătoare Eroii Muncii
Socialiste Anghel Mircea Dan și Du
mitru Dumitru, tînărul președinte al
cooperativei agricole din Smirna, ing.
Vasile Berbecel, nume cunoscute de
oamenii gliei atît în Cîmpia Soare
lui, cît și în întreaga țară...
...Colectivele de muncă de pe cea
mai veche citadelă a metalurgiei țării
— Reșița — au petrecut clipele de
sărbătoare fie in coloană, fie în sa
lopetă, la gura cuptoarelor și a agre
gatelor siderurgice. Iată-ne, încă
în zorii dimineții, cînd se predă șta
feta schimbului de noapte celui de
dimineață, martorii unui raport mun
citoresc impresionant. Schimbul in
ginerului Victor Dumitrescu, care a
Acum, după 36 de ani de libertate,
lucrat noaptea, a adăugat succeselor
despre libertatea care trebuie să
se află încă printre cei din coloanele
anterioare o cantitate peste plan de
aparțină poporului, despre indemnusărbătorești de pe cuprinsul țării
50 tone de oțel. „Vă dorim, dragi to
rile sale la luptă, țespre visele pe
numeroși oameni care, în noaptea
varăși — spune inginerul Victor Du
care le împărtășea ’ tinerilor. Sub
neagră din anii împotrivirii, luptau
mitrescu
topitorilor care intră în
conducerea partidului, poporul a cu
pentru lumina zilei de azi. Consem
noul schimb — să obțineți și voi șarje
cerit libertatea mult visată acum 36
năm cîteva din gîndurile lor :
cu tonaj sporit, de calitate superi
de ani. Iar timpul a confirmat ceea
oară".
ce năzuiam noi atunci. Visul a deve
Grigore
Holdiș,
pensionar
din
Sinit realitate. Priviți-i pe acești oa
— Lucrăm din plin cu toate capa
ghet : „Precum vedeți, în această zi
meni, priviți Ploieștiul nostru drag,
citățile — . ne-a spus meșterul Nagy
de
mare
sărbătoare
mă
aflu
înconju

renăscut din propria-i cenușă, priviți
Martin, șeful cuptoarelor I și IV car
rat
de
nepoți.
Am
fost
împreună
și
România de azi, cunoscută și stimată
bid, aflat la datorie, la Combinatul
am
depus
o
coroană
la
monumentul
in lume, și iată, inima iți tresaltă de
chimic de la Tirnăveni. în acești 36
ostașului
român,
care
s-a
jertfit
pen

bucurie".
de ani de istorie nouă am devenit
tru
eliberarea
patriei
de
sub
ocupannoi înșine, prin noi înșine — ro
ții
hitleristo-horthyști.
Apoi,
împre

Kaszti Istvan, profesor, Miercureamâni, maghiari, germani. Țara și-a
ună am urmărit la televizor impre
Ciuc : ,,în acele zile ale lui August
măsurat în aceste zile, cum era și fi
sionanta
demonstrație
a
oamenilor
’
44,
hitleriștii concentraseră în jurul
resc, drumul parcurs cu toate izbînzimuncii. Astăzi, țara noastră își scrie
localității Tirgu Secuiesc importante
le, care ne umplu inimile de mînunul
din
cele
mai
frumoase
capitole
unități ale armatei hortyste. Ca și
drie. Cunoaștem limpede drumul
ale istoriei, urmînd înțeleaptă poli
mine, mulți dintre soldați erau din
înainte — este drumul luminos, de
tică
a
partidului,,
a
președintelui
nos
aceste locuri smulse patriei în 1940,
progres și bunăstare trasat de Con
tru,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
deși, de veacuri întregi, românii și
gresul al XII-lea al partidului. Ur
Iar
roadele
acestei
politici
se
văd
la
secuii
locuișeră aici pașnic, în depli
măm întocmai strategia de luptă și
tot pasul și in străvechiul Mara
nă
înțelegere. Așa că, împreună cu
muncă a partidului pentru a înfăptui
mureș".
mai mulți soldați, am trecut de par
întocmai programul devenirii noastre
tea locuitorilor care-i urau pe ocucomuniste, spre înălțarea României
Alexandru Teodosiu, director Ia
panți. Am contribuit apoi la acțiu
și fericirea poporului.
• I.C.R.M.-Prahova :
„în
perioada
nile trupelor române și sovietice de
1935—1937, cînd eram secretar al Co
Muncitorii, țăranii, intelectualii —
eliberare a Ardealului. Tocmai în
mitetului U.T.C., regionala Prahova,
români, maghiâri, germani și de alte
aceste lupte s-a cimentat și mai mult
l-am cunoscut pe marele revoluțio
naționalități — țara întreagă, mereu
prietenia străveche dintre cetățenii
nar, patriot înflăcărat, tovarășul
• la datorie, iată imaginea generatoare
de origine română și secuiască de pe
Nicolae Ceaușescu. îmi amintesc și
de optimism, de încredere că tot ceea
acum despre zilele cînd ne vorbea
aceste meleaguri".
ce ne propunem să înfăptuim sub
conducerea partidului va fi realizat
In cutia de rezonanță a istoriei, ziua de 23 August, marea
întocmai ; este imaginea generatoare
sărbătoare națională a poporului nostru, are un sunet distinct,
de optimism, din coloana infinită a
inconfundabil.
patriotismului nostru.
A XXXVI-a celebrare a acestui moment de răscruce in exis
tența neamului nostru a arătat din nou că tot ceea ce avem
mai scump pe acest pămînt este România, Partidul Comunist
Român, cu neînfricatul revoluționar, conducătorul poporului
spre comunism — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Țara îmbrățișată de coloanele in sărbătoare s-a înfățișat
in lumina acestui august ca o mare familie, mai unită ca
oricind sub stindardul idealului ei comunist.
florit firesc, pe toate meleagurile ță
Mai hotărită ca oricind să indeplinească mărețele obiec
rii, rod. al politicii partidului de asi
gurare a tuturor condițijlor pentru
tive ale Congresului al XII-lea, de progres și bunăstare pentru
largul acces la sport, pentru dezvolta
toți fiii României socialiste.
rea fizică armonioasă a tuturor ce
tățenilor României.
Mai decisă ca oricind să-și apere cuceririle sale revoluțio
Aici, în Piața Aviatorilor, ca și la
nare, independența și suveranitatea, să-și afirme și mai mult
demonstrațiile de pe tot cuprinsul
patriei, sportivii au prezentat ta
în lume voința de pace și colaborare, de prietenie și înțelegere
blouri expresive din marea competi
intre toate națiunile lumii.
ție națională „Daciada" — adevărată
olimpiadă a sportului nostru de masă
REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEIl”
și de performanță. în cadrul coloa
Fotografii : Agerpres și S. Cristian, E. Dichlseanu
nelor nesfîrșite de oameni ai muncii

„A meritat să luptăm
pentru zilele luminoase de azi"

Minunată este
această generate tînără
a României socialiste!
...Piața Aviatorilor devine un au
tentic stadion multicolor, în care au
evoluat pe rînd peste 11 000 de tineri
și tinere legați de arenă prin firele
trainice ale pasiunii pentru afirma
rea sportului românesc. Ei au oferit
tribunelor 20 de reprize de exerciții,
simbolizînd dragostea fierbinte și atașamentul sportivilor României so
cialisto față de partid și popor, față
6e conducătorul nostru iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Au fost mo
mente cu valoare de simbol, pentru
că în anii socialismului sportul a în

i
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COLOANA INFINITĂ

A PATRIOTISMULUI NOSTRU
Imagini de la demonstrațiile care au avut loc în orașele țării
IAȘI

CLUJ-NAPOCA

Profundă admirație pentru marile
realizări ale României,
pentru politica sa constructivă
in slujba păcii, libertății
și independenței popoarelor
IMPRESII ALE OASPEȚILOR DE PESTE HOTARE

PETROȘANI

SLATINA

SIBIU

GALAȚI

„

BOTOȘANI

CRAIOVA

SATU MARE

SUCEAVA

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO,
«secretar general al C.C. al Partidului
Comunist Mexican : „Asistind la de
monstrația oamenilor muncii, am
fost martorii unei puternice mani■ testări a unității poporului român in
jurul partidului său comunist, a ade
ziunii unanime a maselor populare
la politica internă și externă a
partidului. M-au impresionat în mod
deosebit caracterul dinamic și, îndeo
sebi, perfecta organizare a demon
strației, simbolizînd identitatea de
plină dintre partid și popor. Datele
statistice și graficele înscrise pe pa
nouri arată limpede că, în cei 36 de
ani de după eliberare, România a
parcurs o etapă de puternică înflo
rire. Desigur, aceste succese nu
pot decît să bucure pe toți prietenii
României.
între Partidul Comunist Mexican
și Partidul Comunist Român există
vechi legături de strînsă prietenie și
solidaritate, așa după cum între cele
două țări și popoarele noastre s-au
dezvoltat bune relații pe multiple
planuri — economic, tehnico-știinti•fic, cultural. De o deosebită «stimă
se bucură politica P.C.R., a Româ
niei pe plan extern, ale căref obiec
tive și principii statornice corespund,
după părerea noastră, pe deplin ac
tualei situații internaționale, inte
reselor fundamentale ale păcii și pro
gresului. în mod. special, partidul
nostru dă o înaltă apreciere politicii
internaționaliste a P.C.R. de spriji
nire a luptei pentru independență și
dezvoltare a popoarelor din America
Latină, ca și din alte părți ale
lumii, ca o manifestare concretă a
eforturilor constante ale României în
direcția asigurării propășirii feconomice și sociale independente a fie
cărei națiuni' lichidării subdezvoltă
rii’ și instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale".

LEV KONSTANTINOVICH OBUSCENKOV, deputat in Sovietul Su
prem al R.S.F.S.R., secretar al Comi
tetului de ținut Habarovsk al
P.C.U.S. : „Aș dori să exprim bucu
ria grupului de activiști ai P.C.U.S.
de a fi părtași la această grandioasă
manifestare populară. Aceasta cu atît
mai mult cu cît ea ne evocă drumul
parcurs de la un eveniment epocal,
de’ care ș-au legat apoi nenumărate
momente de eroism în lupta comună
a ostașilor sovietici și români pentru
zdrobirea fascismului.
Manifestația de azi constituie o
grăitoare ilustrare a realizărilor de
seamă ale poporului român in dez
voltarea economică și socială. în ri
dicarea nivelului său de trăi. în
treaga desfășurare a acestei manifes
tații demonstrează unitatea puternică
a oamenilor muncii, a întregului po
por in jurul Partidului Comunist
Român, ai cohducerii sale. Entuzias
mul, buna dispoziție, ce se pot citi
pe fețele demonstranților exprimă
încredere în politica partidului, care
oferă o perspectivă clară in dezvol
tarea României pe calea progresului
și bunăstării. Oamenii muncii din
Uniunea Sovietică se bucură de aces
te realizări, considerîndu-le ca suc
cese ale socialismului. Dorim din ini
mă poporului român înfăptuiri și mai
mari în construcția socialistă. Sîntem
totodată convinși că prietenia și co
laborarea frățească dintre P.C.U.S. și
P.C.R., dintre popoarele și țările
noastre se vor dezvolta tot mai.mult,
în spiritul convorbirilor și înțelege
rilor recentei întilniri din Crirpeea
dintre tovarășul Leonid Ilici Brejnev și tovarășul Nlcolae Ceaușescu".
ȘINICI TAKAHARA, membru al
Prezidiului Permanent al C.C. al Par
tidului Comunist Japonez : „în flu
viul de oameni care s-a revărsat prin
fața tribunelor am putut descifra în
seși realitățile României socialiste.
Demonstrația oamenilor muncii a
avut semnificații simbolice, arătîndu-ne foarte limpede că România se
dezvoltă intr-un ritm rapid, inain. tind’ cu pași fermi pe drumul con
struirii socialismului și comunismului,
sub conducerea Partidului Comunist
Român, a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Am privit marea demonstrație „cu
inima caldă și prietenoasă", așa cum
sună o expresie populară, la noi, în
Japonia. Aceleași sentimente de cal
dă prietenie leagă și cele două parti
de ale noastre, intre care se dezvoltă
relații întemeiate pe egalitate și res
pect reciproc, pe principiile bine cu

noscute pe plan internațional. Am
avut recent onoarea de a fi primiți
și de a întîlni pentru prima dată pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
ne-a vorbit, între altele, despre sim
patia comuniștilor români față de
partidul nostru. La rîndul lor, comu
niștii japonezi manifestă o puternică
simpatie față de Partidul Comunist
Român, față de politica sa consec
ventă în slujba păcii și colaborării
între popoare. P.C.R. se situează în
avangarda luptei pentru stăvilirea
cursei înarmărilor și realizarea de
zarmării, pentru instaurarea unui cli
mat internațional de liniște și înțe
legere, care să favorizeze înflorirea
tuturor popoarelor. Acestea sînt deo
potrivă țelurile politicii externe ale
P.C. Japonez, și deci temeiurile prie
teniei și solidarității de acțiune din
tre partidele noastre".
AHMED DAJJANI, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei : „Sînt
foarte bucuros că m-am aflat în
România în preajma sărbătoririi aces
tui mare eveniment din viața po
porului român și că pot asista la o
asemenea impresionantă manifestație.
Raportînd despre succesele lor in
Construcția țării, oamenii muncii dau
totodată expresie dorinței lor de pace
și colaborare cu celelalte popoare ale
lumii. Noi, palestinienii, cunoaștem
direct, nemijlocit sinceritatea acestor
sentimente. în cursul luptei noastre
de eliberare, noi am simțif și simțim
în permanență înțelegere și sprijin
din partea Partidului Comunist Ro
mân; a prietenilor noștri români. Aș
dori să relev faptul că președintele
Nicolae Ceaușescu urmărește cu mul
tă simpatie lupta noastră dreaptă,
acordînd o mare atenție soluționării
problemei poporului palestinian, prin
asigurarea drepturilor- noastre națio
nale legitime.
Ne bucură faptul că între mișcarea
de eliberare palestiniană și Partidul
Comunist Român există legături de
strînsă prietenie și solidaritate, o
contribuție de mare importanță în
acest sens avînd contactele și întîlnirile frecvente ale conducerii P.C.R.
cu liderii poporului palestinian".

GIAO XIAOGUANG, membru al
C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar al
Comitetului regiunii autonome Guangxi-Zhuang al P.C. Chinez : „Demon
strația la care delegația de activiști
ai P.C. Chinez are bucuria să asiste
astăzi constițuie o puternică ilustrare
a uriașelor realizări obținute, îndeo
sebi în ultimii 15 ani, de poporul ro
mân sub conducerea partidului său
comunist, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ne-au impresionat gărzile patrioti
ce, care au deschis manifestația, sugerînd hotărîrea întregului popor de
a-și apăra cuceririle revoluționare,
independența și suveranitatea națio
nală, bucuria și entuziasmul cu care
colectivele de oameni ai muncii ra
portează despre realizările lor în con
strucția socialistă. Ește plăcut să constați totodată de cită dragoste și con
siderație se bucură' Partidul Comunist
Român, tovarășul Nicolae Ceaușespu,
cit de puternică este unitatea poporu
lui în jurul partidului. Iar acesta
este unul din cele mai prețioase lu
cruri. Cu o asemenea unitate se poa
te construi o Românie tot mai pros
peră și mai înfloritoare. Cu o aseme
nea unitate se poate apără țara de
orice agresiune. Sîntem ferm con
vinși că, avînd un asemenea partid,
poporul român va îndeplini cu suc
ces toate marile obiective stabilite de
Congresul al XII-lea. Sîntem bucu
roși să relevăm cu acest prilej bu
nele relații existente intre partidele,
țările și popoarele noastre, relații ba
zate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului prole
tar. Avem convingerea că aceste re
lații vor cunoaște o continuă' dezvol
tare".
*
ILIAS ILIOU, președintele Uniunii
Democratice de Stingă din Grecia —
E.D.A. : „Am fost deosebit de puter
nic impresionat de manifestația de
astăzi. Ca participant și la demon
strația de anul trecut, am constatat
cu plăcere realizările obținute de po
porul român în acest timp. Am văzut
azi un popor
care își manifestă
bucuria, satisfacția pentru ceea ce
a, înfăptuit. Este, într-adevăr, impre
sionant. Aceasta arată că poporul
român își iubește conducătorii, că această dragoste este profundă.

Admir, de asemenea, politica
României, a președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru pace ' și colaborare
în Balcani. Președintele Ceaușescu,
ca și președintele Republicii Elene,
Caramanlis, acționează consecvent în
această direcție. îrf Grecia, toate
partidele, atît cele participante, la
guvern, cît și cele din opoziție, ac
ționează în favoarea întăririi. înțele
gerii, destinderii și păcii în Balcani.
In acest fel, popoarele noastre, con
ducerile țărilor noastre, împreună cu
celelalte țări din Balcani, aduc o im
portantă contribuție la pacea și co
operarea în regiunea noastră, în zona
Mediteranei și în Europa".

CLAUDE ESTIER, membru al Bi
roului Executiv al Partidului Socia
list Francez : „Am asistat la o de
monstrație cu adevărat populară, la
manifestări spontane de bucurie ale
oamenilor muncii. Mă aflu la de
monstrația de 23 August de la Bucu
rești ca reprezentant al Partidului
Socialist Francez, in cadrul bunelor
raporturi pe care partidul nostru le
are cu Partidul Comunist Român.
Noi, socialiștii francezi, nutrim un
deosebit interes pentru politica inter
națională a președintelui Nicolae
Ceaușescu, ale cărei principii și obi
ective majore coincid, în . general, cu
cele ale politicii noastre externe.
Considerăm că în actuala situație in
ternațională este necesară .mai mult
ca oricind reîntoarcerea la politica
dialogului, la destindere și înțelegere
între state. Și tocmai în acest sens
România joacă un rol important in
viata continentului nostru. Dăm o
înaltă apreciere eforturilor consec
vente și ferme ale României de pro
movare a destinderii, de instaurare a
unor relații noi între state, care să
excludă recurgerea la forță sau la
amenințarea cu forța, în vederea fău
ririi unei securități trainice in Eu
ropa. Acestea sînt înseși cerințele
Stringente ale momentului, în per
spectiva reuniunii general-europene
de la Madrid, pentru a cărei finali
zare cu succes P.C.R., ca și P.S.F.
acționează cu perseverență".
TOM TURVEY, președintele Parti
dului Cooperatist din Marea Britanie : „Nu am văzut niciodată atita
entuziasm și bucurie. Aceste im
presii se adaugă celor formate cu pri
lejul vizitei in România, cunoscînd
succesele obținute în ^dezvoltarea
economică, grija care se manifestă
față de creșterea continuă a nivelu
lui de trai al populației. 23 August
este doar un prilej. pentru popor de
a-și manifesta, adevăratele sentimen
te de dragoste față de președintele
Nicolae Ceaușescu și față de țară,
ca și încrederea în viitorul pe .care
și-1 făurește.
Cunosc declarațiile președintelui
Nicolae Ceaușescu șl sînt întru totul
de acord cu dînsul cînd susține că
trebuie să existe un puternic angaja
ment pentru pace în lume, deoarece
fără pace nu poate exista nici un fel
de progres. Consider că, în calitate
de europeni, trebuie să acționăm cu
hotărîre pentru buna pregătire a
reuniunii de la Madrid, * pentru ca
aceasta să contribuie “ la' adîncirea
păcii, înțelegerii și destinderii în
Europa și în lume".
PIUS MSEKWA, secretar național
executiv al Partidului Revoluționar
din Tanzania : „36 de ani nu repre
zintă, desigur, o perioadă îndelunga
tă în istoria unui popor. Dar am fost
profund impresionat de marile reali
zări obținute de poporul român în
această scurtă perioadă de timp în
toate domeniile de activitate. Este de
înțeles faptul că un asemenea popor,
care se bucură de succesele sale, de
viața sa fericită, își aduce o impor
tantă contribuție la cauza păcii și în
țelegerii in lume, prin minunatul
bărbat de stat care este președintele
Ceaușescu. Dînsul este bine cunoscut
și deosebit de respectat în Tanzania,
ca și, în general, în Africa și în lume
pentru contribuția sa, a României la
cauza luptei de eliberare, a înțele
gerii, colaborării și păcii. Intre pre
ședintele nostru, Julius Nyerere, și
președintele dumneavoastră, Nicolae
Ceaușescu, există relații foarte bune.
S-au stabilit și dezvoltat relații între
partidele noastre. Ne exprimăm con
vingerea că aceste relații, ca și prie
tenia și colaborarea dintre cele două
popoare ale noastre, se vor dezvolta
necontenit".

TG. JIU

Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
(Urmare din pag. I)
tiimperialistă din august 1944, foști
comandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist,
generali, eroi ai
muncii socialiste, reprezentanți ai oa
menilor muncii din mari întreprin
deri bucureștene, personalități ale
vieții științifice, culturale și artistice,
activiști ai organelor centrale de
partid și de stat, ziariști.
Alături de membrii conducerii de
partid și de stat ai tării noastre, in
tribuna oficială sînt, de asemenea,
prezenți Santiago Carrillo, secretar
general al Partidului Comunist din
Spania, Arnoldo Martinez Verdugo,
secretar general al C.C. al Partidului
Comunist Mexican, Antonio Macedo,
președintele Partidului Socialist Por
tughez, Bias Iliou, președintele Uniu
nii Democratice de Stingă din Gre
cia — E.D.A., Tom Turvey, președin
tele Partidului Cooperatist din Ma
rea Britanie.
Sînt de față in tribunele din Piața
Aviatorilor Șinici Takahara, membru
al Prezidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Comunist
Japonez. Țutomu Hoșino, membru al
Prezidiului Comitetului Central al
Partidului Comunist Japonez, Claude
Estier, membru al Biroului Exe
cutiv al Partidului Socialist Fran
cez, Pius Msekwa, secretar național
executiv al Partidului Revoluționar
din Tanzania, Milton Rede Paredes,
membru al Biroului Politic al C.C. al
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Partidului Comunist din Honduras,
Ahmed Dajjani, membru al Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, grupul de
activiști ai Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, condus de Lev
Konstantinovici Obuscenkov, deputat
în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., se
cretar al Comitetului de ținut Haba
rovsk al P.C.U.S., grupul țle acti
viști ai Partidului Comunist Chinez,
condus de Giao Xiaoguang, membru
al C.C. al P.C. Chinez, prim-secretar
al Comitetului regiunii autonome
Guangxi-Zhuang al P.C. Chinez, de
legația Comitetului de partid al ora
șului Sofia, condusă de Ivan Filipov,
membru al Biroului Comitetului oră
șenesc Sofia al Partidului Comunist
Bulgar, delegația comunei Pravăț —
R.P. Bulgaria, condusă de Petar Pe
trov, secretar al Comitetului comunal
de partid, Eulalia Quintana, activistă
a C.C. al Partidului Comunist din
Cuba, Charles S. Batheas Mallomb,
membru al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, Hussein Mroue, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist
Libanez, Adalbert Owona, consilier
al secretarului politic al Partidului
Uniunea
Națională
Cameruneză,
Francisco Fortunato Pires, membru
al Consiliului coordonator al Secre
tariatului Mișcării pentru Eliberarea
Insulelor Sao Tome și Principe, Abdulkadir Hagi Mohamed, membru al
C.C. al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, președintele Biroului

general pentru organizarea și mobi
lizarea maselor, dr. Yusuf Aii Os
man, membru al C.C. al Partidului
Socialist Revoluționar Somalez, alți
oaspeți de peste hotare.
La demonstrație asistă șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați in
România, atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic, reprezen
tanți ai presai străine.
In timpul demonstrației, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu
oaspeții de peste hotare prezenți la
marea sărbătoare a poporului român.
Marea demonstrație de 23 August
este deschisă în acordurile solemne
ale Imnului de Stat al Republicii
Socialiste România.
în vasta piață se află mii de oa
meni ai jnuncii din întreprinderile și
instituțiile Capitalei, care poartă cu
mîndrie steme și drapele ale parti
dului și statului, portrete ale tova
rășului JX'icolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, ale celorlalți mem
bri ai Comitetului Politic Executiv al
C.Cl al P.C.R., lozinci și urări. Cei
prezenți poartă, de asemenea, portre
te ale mărilor dascăli ai proletaria
tului — Marx, Engels, Lenin — vignete pe care se află scris „P.C.R.",
„R.S.R.", „23 August", urări de salut,
către popoarele țărilor socialiste, că
tre toate popoarele lumii, flori și
eșarfe multicolore.
Glorioasa aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă este sa
lutată prin 21 de salve de artilerie.
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SARBA TORI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 'Coreea,
Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al poporului
coreean, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și,
prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului
român cele mai calde felicitări și un salut frățesc cu ocazia remar
cabilei sărbători naționale a poporului român — cea de-a 36-a
aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă.
Poporul român, preluînd cu fermitate puterea în propriile mîini,
cu 36 de ani în urmă, ca urmare a insurecției armate la nivelul în
tregii țări, împotriva asupritorilor, a înfăptuit mari transformări în
lupta pentru apărarea suveranității țării, pentru edificarea unei
vieți noi.
Poporul coreean se bucură sincer de succesele strălucite pe care
poporul român le obține, sub conducerea Partidului Comunist
Român, în frunte cu dumneavoastră, în lupta pentru construirea
societății socialiste multilateral dezvoltate și întărirea prestigiului
internațional al țării.
Popoarele coreean și român sînt de mult timp unite de puternice
legături de prietenie în cadrul luptei, generale pentru menținerea
păcii, edificarea unei societăți socialiste de sine stătătoare.
îmi amintesc cu multă satisfacție de vizita pe care am făcut-o
în luna mai a.c. în România, de convorbirile cu dumneavoastră și
sînt încredințat că relațiile minunate de prietenie și colaborare din
tre cele doUji partide, țări și popoare ale noastre se vor extinde și
dezvolta în continuare și mai mult în toate domeniile.
Folosind acest prilej, vă doresc din tot sufletul dumneavoastră și
poporului român noi succese în activitatea consacrată transpunerii
în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, al Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii
Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, vă
transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului român, felicitările noastre cordiale și urări
de bine, tovărășești, cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a 36-a
aniversare a eliberării României.
Poporul ungar urmărește cu atenție și dă o înaltă apreciere re
zultatelor obținute de oamenii muncii din România vecină in con
strucția socialistă.
Dorim sincer ca relațiile de colaborare dintre Partidul Muncito
resc Socialist Ungar și Partidul Comunist Român, dintre Republica
Populară Ungară și Republica Socialistă România să se dezvolte
în toate domeniile pe baza intereselor reciproce, în concordanță cu
Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală.
Sintem convinși că înaintînd pe acest drum servim deopotrivă
Interesele popoarelor noastre, cauza socialismului, progresului social,
securității naționale și păcii. Acordăm o mare importanță dezvol
tării colaborării dintre țările noastre, întăririi unității țărilor socia
liste, frățești, in cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar.
De marea sărbătoare națională vă urăm dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii din România noi
succese în construcția societății socialiste dezvoltate.
Sîntem siguri că eforturile noastre comune vor contribui la în
tărirea prieteniei popoarelor noastre, la dezvoltarea colaborării din
tre țările noastre.

KÂDÂR JÂNOS
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial
al Republicii Populare Ungare

LAZAR GYORGY
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, vă transmit, domnule
președinte, felicitarea cea mai aleasă, la care mi se alătură guvernul
și poporul spaniol, adresîndu-vă cele mai bune urări de sănătate
personală Excelenței Voastre și un tot mai mare progres poporului
dumneavoastră.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

RUDOLF KIRGHSCHLĂGER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, în
numele poporului brazilian și al meu, vă rog să primiți, Excelență,
cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate continuă
pentru poporul român.

Tovarășului ILIE VERDEȚ

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
’

Președintele Republicii' Federative
a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării României îmi este plăcut să
adresez Excelenței Voastre felicitările mele, călduroase și să vă
transmit urări de fericire personală și de prosperitate continuă pen
tru poporul român.
Cu fdarte înaltă considerație,

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de
■ub dominația fascistă, vă transmitem, în numele Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului și poporului
Republicii Socialiste Cehoslovace, precum și al nostru personal, un
salut tovărășesc și sincere felicitări dumneavoastră, Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii So
cialiste România și întregului popor român.
Sub conducerea Partidului Comunist Român, în colaborare cu
țările comunității socialiste, în cadrul Tratatului de la Varșovia și
al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, poporul român a ob
ținut de-a lungul celor 36 de ani care s-au scurs de la eliberare
succese remarcabile în edificarea socialismului.
Oamenii muncii din Cehoslovacia socialistă se bucură sincer de
aceste realizări și apreciază că, în lupta lor comună pentru construi
rea societății socialiste și în eforturile îndreptate spre consolidarea
păcii și victoriei socialismului și progresului în lumea întreagă, se
dezvoltă cu succes relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele noastre comuniste, frățești, ceea ce creează o bază temeinică
pentru evoluția continuă a raporturilor multilaterale dțntre Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România și din
tre popoarele acestora.
Ne exprimăm încrederea că colaborarea noastră reciprocă, bazată
pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socia
list, se va întări și aprofunda și în viitor, în interesul dezvoltării
ambelor noastre țări socialiste și al popoarelor lor, precum și în in
teresul unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, al păcii și
securității popoarelor.
Vă dorim, dragi tovarăși, și, prin persoana dumneavoastră, dorim
întregului popor român, noi și tot mai multe succese în edificarea
societății socialiste dezvoltate în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace

LUBOM1R STROUGAL
Președintele Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace

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 Popular Revoluționar
Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de Miniștri
ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră,
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate
român călduroase felicitări și cele mai bune urări cu prilejul săr
bătorii naționale a României — cea de-a 36-a aniversare a eliberării
României de sub jugul fascist.
Poporul mongol se bucură sincer că în anii puterii populare, oa
menii muncii din România socialistă, mergînd sub conducerea Parti
dului Comunist Român și în strînsă colaborare cu țările comunității
socialiste au obținut mari succese in toate sferele vieții social-economice șt culturale ale țării și realizează cu succes sarcinile edificării
societății socialiste dezvoltate.
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol și
Guvernul Republicii Populare Mongole, înfăptuind neabătut linia de
întărire a prieteniei, unității și colaborării cu țările socialismului,
promovează cu consecvență cursul spre dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de prietenie cu Republica Socialistă România pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.
Ne exprimăm convingerea fermă că prietenia și colaborarea mongolo-română se vor dezvolta și întări spre binele popoarelor român
și mongol, în interesul cauzei păcii și prieteniei între popoare.
în ziua sărbătorii naționale, vă dorim dumneavoastră, dragi tova
răși, și poporului frate român noi și mari succese in îndeplinirea
hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român
de construire a societății socialiste dezvoltate pe pămintul românesc,
in lupta pentru pacea și securitatea popoarelor din Europa și din
întreaga lume.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Popular Revoluționar Mongol,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general-al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
în atmosfera de mare bucurie în care națiunea română sărbă
torește cea de-a XXXVI-a aniversare a eliberării de sub jugul
fascist, avem plăcerea să vă adresăm, în numele poporului nostru,
al partidului comunist, al Consiliului de Stat și al Guvernului
Republicii Cuba, sincere felicitări și un salut frățesc, pe care vă
rugăm să le transmiteți, la rîndul dumneavoastră, poporului, parti
dului comunist, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România.
Folosesc acest remarcabil eveniment pentru a vă ura noi și
însemnate succese în edificarea societății socialiste, Totodată, do
rim ca relațiile de prietenie și colaborare intre popoarele, parti
dele, statele și guvernele noastre să se dezvolte continuu.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
Președintele Consiliului de Stat
și al Guvernului Republicii Cuba

Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de sub
jugul fascist, în numele poporului vietnamez, al Partidului Comunist
din Vietnam, Adunării Naționale, Guvernului Republicii Socialiste
Vietnam și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, și,
prin dumneavoastră, poporului frate român, Partidului Comunist
Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste
România cele mai călduroase felicitări.
Prin munca sa asiduă și creatoare, poporul român, sub conducerea
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a făcut ca România — în trecut o țară agrară slab
dezvoltată — să devină o țară cu o industrie dezvoltată, bazată pe
noile cuceriri ale științei și tehnicii moderne, cu o agricultură socia
listă în plin progres, cu un nivel de viață material și cultural al
populației din ce în ce mai ridicat.
Bucurîndu-se de aceste mari realizări ale Republicii Socialiste
România, poporul vietnamez urează în mod sincer poporului frate
român să obțină în continuare succese și mai mari în opera de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socia
listă Vietnam și Republica Socialistă România să se dezvolte și să
se întărească continuu, în interesul celor două popoare, al păcii,
independenței naționale, democrației și socialismului în lume.

ABOLHASSAN BANISADR
Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a celei de-a 36-a aniversări a eliberării Româ
niei, am plăcerea să vă transmit, in numele poporului Ciprului, al
guvernului meu și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și
cele mai calde urări de fericire personală și de progres și prosperi
tate continue poporului prieten al Republicii Socialiste România sub
conducerea dumneavoastră înțeleaptă.
Este proaspătă în amintirea mea întîlnirea noastră ultimă de
la București, în cadrul căreia am avut un foarte valoros schimb de
vederi în folosul ambelor noastre țări.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Vietnam

NGUYEN HUU THO
al

Președintele interimar
Republicii Socialiste Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale
a Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste Vietnam

Președintelui Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU
Primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, ILIE VERDEȚ
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării României de
sub ocupația fascistă, în numele poporului albanez, al Prezidiului
Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare
Socialiste Albania, precum și în numele nostru personal,' adresăm
poporului român salutări și cele mai bune urări pentru fericirea
sa și prosperitatea Republicii Socialiste România.
Exprimăm convingerea că relațiile de prietenie dintre poporul
albanez și poporul român se vor dezvolta în mod continuu.

HADJI LLESHI

SPYROS KYPRIANOU
-

Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte,
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre și po
porului român, în numele întregului popor zairez, unit în jurul
Mișcării Populare a Revoluției, cele mai vii și călduroase felicitări,
în momentul în care, la 23 August, viteazul popor român sărbăto
rește cu bucurie a 36-a aniversare a eliberării patriei. Republica
Zair, poporul și președintele său admiră cu mîndrie eforturile pe
care Excelența Voastră le desfășoară în cadrul politicii de cola
borare internațională, avind ca scop întărirea solidarității cu po
poarele africane. Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, să
folosesc acest prilej pentru a sublinia în mod deosebit excelentele
relații de prietenie, de strînsă colaborare și de stimă reciprocă care
leagă România și Zairul. Sînt convins că eforturile noastre comune
pentru pace în lume vor contribui la stabilirea între țările în curs
de dezvoltare a unor raporturi de înțelegere și de solidaritate exem
plare. Exprimîndu-ne încă o dată bucuria față de succesele tot mai
mari pe care le obține guvernul dumneavoastră pentru fericirea
poporului român, salutăm în mod deosebit atît înțelepciunea, cît și
experiența dumneavoastră de remarcabil dm de stat, care a știut
întotdeauna să-și bazeze politica pe afirmarea noilor principii ale
relațiilor dintre state.
Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia celei mai înalte
și cordiale considerațiuni.

Președintele Prezidiului
Adunării Populare a Republicii Populare
Socialiste Albania

MEHMET SHEHU

Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării României, în
numele poporului, al Guvernului Kampuchiei Democrate și al meu
personal, sînt fericit să vă adresez dumneavoastră, guvernului și
poporului român cele mai călduroase felicitări.
Vă adresez cele mai sincere urări de sănătate și de succese con
tinui în înalta dumneavoastră misiune. Urez, de asemenea, pace și
prosperitate Republicii Socialiste România, și fericire poporului său.
Fie ca relațiile tradiționale de prietenie dintre popoarele și țările
noastre să continue să se dezvolte tot mai mult.
Vă rog să primiți, tovarășe președinte, asigurările celei mai înalte
și respectuoase considerațiuni.

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat
al Kampuchiei Democrate,
Prim-ministru
al Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a insurecției naționale anti
fasciste și antiimperialiste a României, felicit Excelența Voastră,
Partidul Comunist Român, poporul și Guvernul Republicii Socia
liste România.
Folosesc acest prilej pentru a face urări ca relațiile de prietenie
și cooperare dintre cele două popoare ale noastre să se dezvolte tot
mai mult pentru a asigura victoria luptei noastre comune împotriva
imperialismului, colonialismului, rasismului, apartheidului, pentru
eliberarea totală a popoarelor care sînt încă oprimate și exploatate.
Cu înaltă considerație.
Lupta continuă 1

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare
Mozambic

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale, am marea plăcere de a transmite Exce
lenței Voastre felicitările mele sincere și cele mai bune urări pentru
fericire personală și prosperitate poporului dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale transmit Excelenței Voastre viile
meie felicitări și sincere urări de fericire și bunăstare poporului
român.

BEATRIX R.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării României, transmit Excelenței
Voastre cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală, precum și cea a poporului român.

OLAV V
'

Excelenței Sale
Domnului, NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele guvernului și poporului din Ghana, precum și al meu
personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român
cele mai calde felicitări, cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a
eliberării României.
Sperăm că și aniversările viitoare vor fi martore ale întăririi și
dezvoltării pe mai departe a cooperării și relațiilor prietenești care
în mod fericit există între cel fi două țări și popoare ale noastre și
care contribuie la procesul destinderii și promovării păcii și secu
rității internaționale.
Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări pentru dum
neavoastră, pentru progresul continuu, prosperitatea și fericirea
poporului României.

Dr. HILLA LIMANN
Președintele Republicii Ghana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
îmi face o mare plăcere ca in numele guvernului și poporului
pakistanez și al meu personal să transmit sincere salutări Excelenței
Voastre și poporului român cu prilejul Zilei naționale a Republicii
Socialiste România.
Sînt convins că dialogul continuu stabilit între țările noastre la
toate nivelurile și în mod special recenta noastră întilnire vOr impul
siona și întări pe mai departe actualele noastre relații prietenești
în interesul reciproc șl popoarelor noastre.
Mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite. Excelență,
urările mele cele mai bune de viață lungăj sănătate și fericire și
de continuu progres și prosperitate poporului român.

General MOHAMMAD ZIA-UL-HAQ
Președintele
Republicii Islamice Pakistan

Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă
plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre vii felicitări din
partea Consiliului Federal, precum și cele mai bune urări de feri
cire personală și de prosperitate țării dumneavoastră.

GEORGES-ANDRE CHEVALLAZ
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelentei Voastre, în nu
mele guvernului și poporului peruan și al meu personal, cele mai
cordiale felicitări cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXXVI-a ani
versări a Zilei eliberării naționale.
Formulînd urările pentru prietenie și cooperare între țările
noastre, reiterez Excelenței Voastre mărturia celei mai înalte și
distinse considerațiuni.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

....

t

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România»îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, atît tn
numele meu, cît și al guvernului și poporului tunisian, călduroase
felicitări.
în această plăcută împrejurare, exprim cele mai bune urări pen
tru fericirea și prosperitatea Republicii Socialiste România prietene.

HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Socialiste România

General de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania

ELIZABETH R.

Președintele federal al Republicii
Austria

KIM IR SEN

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale, îmi face o mare plăcere
să reînnoiesc Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste
România salutările și toate bunele urări pentru un viitor fericit
șii prosper.

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România,
îmi face plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai cordiale
felicitări. Adaug la acestea cele mai bune urări ale mele pentru
fericirea .dumneavoastră personală, precum și pentru un viitor plin
de succes și fericit al poporului român.

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE 'CEAUȘESCU

Președintelui Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României vă rog să primiți cele mai
calde felicitări și cele mai bune urări de progres continuu și
bunăstare pentru poporul român sub conducerea dumneavoastră
înțeleaptă.
Fie ca relațiile cordiale existente între țările și popoarele noastre
să se dezvolte în folosul nostru reciproc.

FERDINAND E. MARCOS
/

z

Președintele Republicii Filipine

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului, Guvernului Militar Provizoriu al Etiopiei
socialiste și în numele meu personal, doresc să vă transmit dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, partidului comunist, guvernului
și poporului român cele mai calde felicitări cu ocazia celei de-a
36-a aniversări a Zilei naționale a României.
Cu această ocazie sărbătorească, doresc să-mi exprim admira
ția pentru succesele obținute de România și pentru contribuția sa
susținută in favoarea cauzei mișcărilor de eliberare națională, a
păcii, justiției, egalității și progresului.
Aș dori, de asemenea, să folosesc această ocazie pentru a-mi
exprima încrederea că relațiile excelente de prietenie și cooperare,
care, din fericire, există între Etiopia socialistă și Republica So
cialistă România, se vor dezvolta și înflori în continuare, în folosul
ambelor noastre popoare.
Vă rog să acceptați, tovarășe, cele mai sincere urări pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru progresul și prosperitatea
poporului frate al Republicii Socialiste România.

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar
Administrativ Provizoriu și al Comisiei
pentru organizat ea Partidului Poporului
Muncitor din Etiopia și comandant-șef
al Armatei Revoluționare a Etiopiei
Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte și drag prieten,
Cu ocazia sărbătoririi, la 23 August 1980, a Zilei naționale a
frumoasei și marii dumneavoastră țări, Republica Socialistă Româ
nia, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului beninez, al
Comitetului Central al Partidului Revoluției Populare din Benin,
al Consiliului Executiv Național și al meu personal, cele mai vii
și călduroase felicitări.
Folosim această ocazie pentru a ne exprima bucuria față de
relațiile fructuoase de prietenie și cooperare care există între cele
două țări și popoare și vă asigurăm de dorința permanentă de
a acționa în vederea dezvoltării lor în continuare pentru bunăstarea
popoarelor noastre și pentru triumful idealurilor noastre comune
de pace, libertate, justiție și progres social.
Reînnoind felicitările noastre militante, vă rugăm să primiți,
tovarășe președinte și drag prieten, urări de fericire personală, de
prosperitate viteazului popor român.
Cu cea mai înaltă și militantă considerație,

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central al Partidului
Revoluției Populare a Beninului,
Președintele republicii, Șef al statului,
Președintele Consiliului Executiv Național
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întîlnit
cu tovarășul Santiago Carrillo

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE

CONSACRATE ROMÂNIEI
Sărbătoarea națională a poporului român — ziua de 23 August —
a prilejuit numeroase noi manifestări peste hotare, în cadrul cărora s-au
relevat marile succese obținute de România in anii socialismului, de poli
tica externă de pace și colaborare a țării noastre.

UNIUNEA SOVIETICA. La Casa
prieteniei din Leningrad a avut loc o
adunare festivă la care au luat parte
reprezentanți ai conducerii de partid
și de stat locale, ai întreprinderilor,
instituțiilor și ai organizațiilor, ob
ștești. Despre semnificația evenimen
tului și succesele obținute de poporul
român pe calea dezvoltării socia
liste, a realizării sarcinilor trasate de
Congresul al XII-lea al Partidului
Comunist Român au vorbit N. V. Te
rehova, prim-șecretar al Comitetului raional Kuibișev al P.C.U.S.,
membru al biroului comitetului
orășenesc de partid, vicepreședintă
a conducerii filialei din Leningrad
a Asociației de prietenie sovietoromână (A.P.S.R.), și reprezentantul
ambasadei țării noastre la Moscova.
în orașul Novgorod a avut loc o
adunare festivă a reprezentanților
colectivelor de oameni ai muncii din
întreprinderile și instituțiile locale.
La biblioteca orășenească, membru
colectiv al A.P.S.R., unde a avut loc
festivitatea, este deschisă perma
nent o expoziție de carte și foto
grafii din România.
Traian Dudaș, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, a rostit
o cuvîntare la posturile de televi
ziune.

Duminică, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au întîlnit, la Snagov, cu tovarășul Santiago Carrillo,
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania, care, împreună cu
soția, Carmen Carrillo, se află în țara
noastră.

1/1

întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, care ca
racterizează relațiile tradiționale de
solidaritate și colaborare frățească
statornicite între Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist din Spa
nia, între conducerile celor două
partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au reținut in
continuare la dejun pe tovarășul San
tiago Carrillo și pe tovarășa Carmen
Carrillo.
La dejun au participat tovarășii
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu,
Virgil Cazacu, 'Constantin Dăscălescu,
Gheorghe Pană, Ștefan Andrei, îm
preună cu soțiile.

INVITAȚIA PREȘEDINTELUI

REPUBLICS SOCIALISTE ROMÂNIA, NJCOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Elene, Constantin Caramanlis,
va efectua n vizită nficială in tara nnastră
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu, președintele Republicii
Elene, Constantin Caramanlis, va

Ziua națională a Republicii Orientale a Uruguayului
Excelenței Sale Domnului APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului îmi oferă
prilejul să vă felicit în numele poporului român și. al meu personal, și să
adresez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru
progresul și bunăstarea poporului Uruguayan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului ALI YATA
Secretar general al Partidului Progresului și Socialismului

RABAT

Stimate tovarășe,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român și al meu personal, călduroase felicitări și cele
mai bune urări de sănătate și fericire, de succes în activitatea dumneavoastră
dedicată împlinirii înaltelor aspirații ale poporului marocan prieten, de dez
voltare, progres și civilizație.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite
Intre Partidul Comunist Român și Partidul Progresului și Socialismului se vor
dezvolta și amplifica continuu în interesul colaborării dintre popoarele român
și marocan, al întăririi solidarității forțelor revoluționare, democratice și pro
gresiste, antiimperialiste și anticolonialiste, al cauzei socialismului, păcii și
securității în lume.
Vă urez, dragă tovarășe Aii Yata, viață lungă și noi succese în munca
ce o desfășurați in fruntea partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Programul II

tv
Programul I
Emisiune in limba maghiară
Secvențe din Uruguay
1 001 de seri
Telejurnal
Dosarul energiei
Cadran mondial
Orizont tehnico-științlfic
Roman foileton : ,,Prietenul nos
tru comun". Episodul 3.
21,35 Vedete internaționale
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului
15.50
18.30
18.50
19,00
19,25
19.40
20.00
20.40

16,00 Ansambluri folclorice
16.20 Cenacluri ale tineretului
16,55 Cîntați cu noi. Program de muzică
ușoară.
17.20 De pretutindeni : Sri Lanka
17.45 Muzică de cameră
18,40 Cinecronicarii — reportaj
18.50 1 OOl de seri
•
19.00 Telejurnal
19,25 Mozaic — selecțiuni
20.50 Maeștri ai artei muzicale româ
nești : Marțian Negrea și Mihail
Jora
21.45 Un fapt văzut de aproape. Repor
taj
22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

în divizia „A“ la fotbal
Simbătă, în etapa a IV-a din divi
zia „A" la fotbal, s-au înregistrat
următoarele rezultate :
Corvinul Hunedoara — F.C.M. Ga
lați 7—0 ; F.C.M. Brașov — A.S.A.
Tg. Mureș 1—0 ; F.C. Olt — Univer
sitate!) Craiova 0—1 ; F.C. Argeș —
Progresul-Vulcan 2—1 ; S.C. Bacău —
„U“ Cluj-Napoca 1—0 ; Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași 4—2 ;
Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vîlcea
1—0 ; Steaua București — „Poli"
Timișoara 1—0 ; F.C. Baia Mare —
Dinamo București 1—0.
în urma acestor rezultate, pe pri
mul loc în clasament se situează
Universitatea Craiova — care a acu

mulat maximum de puncte (8) din
patru partide disputate ; pe locurile
următoare ; 2. F.C.M. Brașov (7
puncte) ; 3. Corvinul ; 4. Dinamo ; 5.
F.C. Argeș (fiecare cu cite 6 puncte)...
Pe ultimele două locuri : 17. ProgresuI-Vulcan (1 punct); 18 F.C.M. Ga
lați (zero puncte).
In etapa următoare — simbătă, 30
august — sint programate următoa
rele partide : Dinamo — ProgresulVulcan ; Steaua — Sportul ustudențesc ; F.C. Baia Mare — Chimia Rm.
Vîlcea; „U“ — Universitatea Craiova;
F.C.M. Galați — S.C. Bacău ; Poli
tehnica Iași — F.C. Olt ; A.S.A. —
F.C. Argeș ; Corvinul — Jiul ; Poli
tehnica Timișoara — F.C.M. Brașov.

efectua o vizită qficială în România în perioada 3—6 septembrie 1980.

Convorbiri
la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Virgil Cazacu, membru
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit,
duminică, cu Pius Msekwa, secre
tar național executiv al Partidului
Revoluționar din Tanzania, care, la
invitația C.C. ăl P.C.R., a' participat
la festivitățile consacrate celei de-a
XXXVI-a aniversări a revoluției de
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din țara
noastră.
în timpul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale și de
perspectivă ale celor două partide,
exprimîndu-se dorința de a dezvolta
și a amplifica raporturile dintre
Partidul Comunist Român și Partidul
Revoluționar din Tanzania.în spiritul
întîlnirilor și convorbirilor dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste Româpia, și Julius Nyerere,
președintele Partidului Revoluționar
din Tanzania, președintele Republicii
Unite Tanzania, în interesul conso
lidării prieteniei
dintre popoarele
român și tanzanian și al întăririi so
lidarității tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste și democratice,
antiimperialiste și anticolonialiste de
pretutindeni.
Au fost, de asemenea, abordate
unele aspecte ale vieții politice in
ternaționale.
La convorbiri, care s-au desfășurat
într-o atmosferă cordială și identi
tate de păreri, a participat Dumitru
Turcuș, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Simbătă s-au încheiat convorbirile
dintre tovarășul Angelo Miculescu,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, și Luciano Valero, minis
trul agriculturii și creșterii animale
lor din Republica Venezuela. Au fost
examinate noi posibilități de coope
rare în diferite sectoare ale agricul
turii și industriei alimentare dintre
România și Venezuela.
Cei doi miniștri au semnat un do
cument care prevede dezvoltarea co
laborării economice în domeniile
producției vegetale, livrărilor re
ciproce de semințe, schimbului de
produse agroalimentare.
A fost prezentă Olga Lucila Car
mona, ambasadorul Republicii Vene
zuela la București.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26,
27 și 28 august. In țară î Vreme în curs
de încălzire treptată. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse locale de ploaie
îndeosebi în zona deluroasă la începu
tul intervalului, apoi ploile vor deveni
cu totul izolate. Vîntul va sufla mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 de grade. Dimineața,
local, se va produce ceață.

MOSCOVĂ

R. P. UNGARA. în orașul Kaposvar a fost organizată o zi a prieteniei
româno-ungare. La fabrica de mobilă
din localitate a avut loc o adunare
festivă, la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid
și de stat, Frontului Popular Patrio
tic, un mare număr de oameni ai
muncii, membri ai Ambasadei româ
ne din Budapesta. în cuvintările
rostite au fost reliefate însemnătatea
zilei de 23 August, contribuția arma
telor române la înfrîngerea fascismu
lui și eliberarea Ungariei, realizările
obținute de poporul român în con
strucția socialismului, precum și as
pecte semnificative ale cooperării
multilaterale româno-ifngare, pri
eteniei și colaborării dintre' România
și Ungaria.
R. S. VIETNAM. La Hanoi a avut
loc o gală de filme în cadrul căreia
a fost prezentat filmul artistic româ
nesc „Ultima noapte".
Tot la Hanoi a avut loc vernisajul
expoziției de fotografii „Imagini din
România".
INDONEZIA. La Ambasada română
din Jakarta a avut loc o întîlnire
prietenească, la care au participat
Kartidjo, vicepreședintele Parlamen
tului indonezian, funcționari supe
riori din M.A.E. și reprezentanți ai
presei. Ambasadorul țării noastre,
Ion Cotoț, a vorbit despre semnifi
cația evenimentului aniversat, sub
liniind transformările uriașe înfăp
tuite de poporul nostru in aceasta
perioadă și îndeos'ebi în ultimii 15
ani, sub conducerea înțeleaptă a
președintelui Nicolae Ceaușescu.

GUINEEA. La Conakry, ambasada
țării noastre a organizat o gală a
filmului românesc. Posturile de radio
și' televiziune au prezentat succe
sele obținute de România în toate
domeniile vieții social-politice, eco
nomice și culturale, subliniind tot
odată relațiile excelente de coope
rare existente, între România și
Guineea, între cele două partide și
popoare, rolul determinant în impul
sionarea acestora pe care l-au avut
întîlnirile și ■ convorbirile dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Ahmed Sekou Toure, secretar

general al Partidului Democrat din
Guineea,
președintele
Republicii
Populare Revoluționare Guineea.

ANGOLA. La Ambasada României
din Luanda a fost organizată o seară
de filme documentare românești. Au
participat cadre de conducere din
aparatul C.C. al M.P.L.A.—Partidul
Muncii, din cadrul Ministerului Afa
cerilor Externe, al Secretariatului de
Stat al Cooperării, din alte minis
tere și instituții centrale, oameni
de cultură, șefi ai unor misiuni di
plomatice.

GHANA. La Accra, Asociația de
prietenie Ghana — România a orga
nizat un simpozion la care au parti
cipat cadre din conducerea partidului
de guvernămînt și a principalelor
ministere și instituții ghaneze. în
cuvintările rostite s-au subliniat
principalele momente din istoria po
porului român, relevîndu-se, totoda
tă, relațiile tradiționale de prietenie
și cooperare dintre Ghana și Româ
nia.

MOZAMBIC. La Muzeul Național
de Arte din Maputo s-a deschis o
expoziție de fotografii prezentînd
imagini din viața economico-socială
și culturală a țării noastre. Au rostit
alocuțitini Mircea Zara, ambasadorul
României la Maputo,' și F. Lukanga,
director în M.A.E. mozambican.
1
ECUADOR. La centrul de. promo
vare artistică din Quito a fost inau
gurată expoziția „România azi", sub
auspiciile casei de cultură „Ecuadoriana", societății culturale EcuadorRomânia și ambasadei române.
FRANȚA, La Ambasada țării noas
tre din Paris a fost organizată o sea
ră culturală românească. Cu acest
prilej a fost prezentat filmul recentei
vizite oficiale întreprinse în Franța
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. A urmat un program ar
tistic susținut de membri ai ansam
blului folcloric „Doina Timișului".
S.U.A. La Biblioteca română din
New York a avut loc o seară cultu
rală. în cuvîntul său, directorul
bibliotecii, Adrian Petrescu, a relevat
semnificația zilei de 23 August în
istoria poporului nostru, precum și
rezultatele remarcabile obținute in
ultimii 15 ani în România, de cînd
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
ales în fruntea partidului. A fost
reliefată evoluția dinamică a rela
țiilor dintre România și S.U.A. din
ultimii ani, ca urmare a vizitelor și
convorbirilor la nivel înalt ce au
avut loc la București și Washington.
ISRAEL. La primăria orașului Haifa,
ambasadorul țării noastre în Israel,
Constantin Vasiliu, precum Și mem
bri ai ambasadei au participat la o
înțîlnire cu primarul și viceprimarul
orașului, cu membrii consiliului mu
nicipal, cu personalități ale' vieții
publice și cetățeni ai acestui impor
tant centru, industrial și naval din
Israel. Primarul orașului Haifa și
ambasadorul țării noastre au rostit
alocuțiuni.

+

La ambasadele țării noastre de la
Lusaka, Kinshasa, Maputo, Beirut,
Bangui, Buenos Aires, Lisabona, Tel
Aviv au avut loc conferințe de presă
care au oferit prilejul prezentării
marilor realizări ale poporului nos
tru, a orientărilor politicii externe
românești.
(Agerpres)

CONFERINȚA DE LA GENEVA PRIVIND APLICAREA
TRATATULUI DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE
Intervenția reprezentantului României
GENEVA 24 (Agerpres). — După încheierea dezbaterilor generale,
lucrările Conferinței de la'Geneva consacrate examinării modului de
aplicare a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare se desfășoară
in cadrul a două comitete — unul pentru problemele dezarmării și ale
securității, iar celălalt pentru problemele folosirii în scopuri pașnice a
energiei nucleare. Comitetele au sarcina de a elabora și înainta plenului
conferinței proiectele documentelor
------ LL.- ce urmează a fi adoptate.

Prezentînd punctul de vedere al
țării noastre în legătură cu aplicarea
articolului din tratat care prevede
angajamentul statelor părți de a trece
la adoptarea unor măsuri de dezar
mare, reprezentantul român a ară
tat că orice document ce va fi adop
tat de conferință va trebui să dea
expresie îngrijorării profunde a sta
telor în legătură cu accelerarea fără
precedent a cursei înarmărilor — in
primul rînd a înarmărilor nucleare
— și cu pericolele pe care le com
portă pentru pacea și securitatea
internațională.
în aceste condiții — a arătat vorbitorul — este evident că articolul
respectiv al tratatului nu a fost îndeplinit în litera și spiritul său, ne
gocierile de dezarmare de pînă acum
neducînd la nici o măsură veritabilă
de reducere a armamentelor. Calea
dezarmării nucleare este, desigur,
lungă și dificilă, există interese și
forte puternice care sint avantajate
de continuarea cursei înarmărilor.

Ținînd însă cont de primejdia unui
război termonuclear devastator, este
necesar însă ca toți conducătorii
politici, toate forțele interesate in
menținerea păcii să-și asume înalta
răspundere de a acționa tot mai ferin
pentru crearea unui sistem de secu
ritate bazat nu pe sporirea arma
mentelor și folosirea forței, ci pe
reducerea acestora la niveluri din ce
în ce mai scăzute, pe interzicerea
folosirii sau amenințării cu folosirea
forței.
Măsurile pe care le va hotărî con
ferința trebuie să contribuie la in
troducerea unei schimbări radicale
în negocierile de dezarmare, să sti
muleze voința politică a statelor de
a găsi o soluție acceptabilă pentru
începerea procesului autentic de re
ducere a înarmărilor, în primul rînd
a înarmărilor nucleare.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — După
cum anunță agenția T.A.S.S., Comi
tetul Central al P.C.U.S. a analizat
șl aprobat rezultatele întîlnirilor prie
tenești pe care le-a avut secretarul
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., cu conducători de partid și
de stat ai unor țări socialiste.
în acest cadru este evocată întîl
nirea prietenească dintre tovarășul
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
și
tovarășul
Nicolae
U.R.S.S.,
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, care
a avut loc la 4 august 1980. in
Crimeea.
în comunicatul dat publicității se
arată că in cadrul întîlnirilor, care
au avuț loc în lunile iulie și august,
au fost analizate. situația și perspec
tivele dezvoltării relațiilor bilaterale
ale U.R.S.S. cu celelalte țări socia
liste, probleme de perspectivă, de
importanță hotărîtoare pentru colabo
rarea pe termen lung între statele
socialiste.
în anii următori, relevă comunica
tul, urmează să se facă pași însem
nați în ce privește lărgirea în con
tinuare a colaborării economice, re
ciproc avantajoase, dintre țările so
cialiste, pe baza egalității în drepturi,

Vizita delegației române în Zimbabwe
SALISBURY (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ca
naan Banana, a oferit o recepție în
cinstea delegației române care efec
tuează o vizită in această țară.
Au participat Simon Mzenda, vice
prim-ministru și ministru al afaceri
lor externe, miniștri adjuncți, amba
sadori, conducătorii unor firme și
alte persoane oficiale.
Președintele Republicii • Zimbabwe
a toastat in , sănătatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru prosperi
tatea și fericirea poporului român,
pentru continua înflorire a relațiilor
de prietenie dintre cele două po
poare.
Răspunzînd, tovarășul Nicolae Con
stantin, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a mulțumit pentru primirea
călduroasă făcută, delegației române,
apreciind că' ea reprezintă expresia
bunelor relații dintre țările noastre.
La recepție au participat tovarășii
Nicu Ceaușescu, secretar al. C.C. al
U.T.C., Ion M.'Nicolae, prim-adjunct'
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Trandafir Cocirlă, adjunct de șef de

>

subliniată la lucrările reuniunii ministeriale
a „Grupului celor 77“
NAȚIUNILE UNITE : Trimisul Agerpres, llie Șerbănescu, transmite :
După două zile de dezbateri, au luat sfirșit lucrările reuniunii ministeriale
a țărilor membre ale „Grupului celor 77", desfășurată la sediul Națiunilor
Unite înaintea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. asupra
noii ordini economice mondiale.

La încheierea dezbaterilor a fost
adoptat up comunicat în care parti
cipant» iși exprimă profunda îngri
jorare față de faptul că pînă în pre
zent nu a fost realizat nici un pro
gres substanțial in negocierile privind
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale și, chiar dacă s-au obți
nut unele rezultate, acestea sint total
inadecvate în raport cu necesitățile
reale. O asemenea situație — mențio
nează comunicatul — se datorează
■absenței voinței politice a țărilor dez
voltate de a aborda chiar și proble
me care reclamă acțiuni urgente. în
aceste condiții, criza economică
mondială, cu multiplele ei manifes
tări în domeniile energetic, monetar,
financiar, comercial, a căpătat di
mensiuni fără precedent, iar situația
economică a marii majorități a țări
lor în curs de dezvoltare s-a deterio
rat continuu, fapt pus în evidență de
creșterea datoriei lor externe. Toate
aceste tendințe au contribuit la ac
centuarea instabilității economice in
ternaționale, ale cărei determinări de
esență se află în caracterul inadecvat
și în inechitățile actualului sistem
economic internațional. Documentul
relevă că se impune o schimbare rea
lă a situației actuale din economia
mondială, care să permită accelera-*

r

ale rasiștilor sud-africani
AL XI-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE ANATOMIE. La Ciudad de
Mexico s-au încheiat lucrările celui de-al Xl-lea Congres internațional de
anatomie, desfășurat sub patronajul președintelui Mexicului, Jose Lopez
Portillo. Pe agenda reuniunii au fost înscrise, între altele, lucrări de cerce
tare științifică fundamentală și aplicată realizate de colectivele centrelor
universitare din București, Cluj-Napoca și Tîrgu Mureș, apreciate pentru
calitatea și înalta lor ținută științifică, pe același plan cu lucrări realizate
de cele mai puternice colective de cercetare științifică din diverse țări
ale lumii. La congres, secția de anatomie a Societății de morfoloqie
normală și patologică a Uniunii Societăților de Științe Medicale din
România a fost afiliată la Federația Internațională a Asociației Anatomiștilor, iar reprezentanții ei au fost cooptați în Comitetul internațional de
nomenclatură anatomică.

LA BERLIN s-au încheiat șîmbătă convorbirile oficiale dintre
Erich Honecker, secretar general
al C.C. al P.S.U.G., președintele
Consiliului de Stat al R.D.G., și
Kenneth David Kaunda, președin
tele Republicii Zambia, aflat în■o vizită în R.D.G.

★

Delegația de partid și guvernamen
tală română a avut întrevederi la Mi
nisterul Transporturilor Rutiere și
Telecomunicațiilor și la Ministerul
Resurselor Naturale și Apelor și a
vizitat întreprinderi și unități eco
nomice din Salisbury.
Au fost abordate, cu acest prilej,
probleme privind cooperarea economică, în special in producție, dintre
întreprinderi din România și Zimbabwe și căile dezvoltării unor ra
porturi de colaborare reciproc avan
tajoasă, în spiritul relațiilor existen
te între cele două țări și popoare, re
lații care, după obținerea indepen
denței de către Zimbabwe, au căpă
tat un fertil cîmp de afirmare.
Delegația a depus o coroană de
flori la Mormintul eroilor căzut! în
lupta pentru cucerirea independenței
naționale. Au participat, din partea
Zimbabwe, Simon Mzenda, viceprimministru, ministru al afacerilor ex
terne, Josiah Chinamano, vicepre
ședinte al Z.A.P.U. — P.F., și alte
personalități.

Necesitatea restructurării fundamentale
a actualelor relații economice internaționale

Noi acte de agresiune

LUANDA 23 (Agerpres). — Armata
sud-africană a lansat mai multe
atacuri, în zilele de 19 și 20 august
a.c., în apropiere de localitatea
N’Giva, în sudul țării, provocînd
moartea a patru 'persoane și rănirea
altor opt, se arată într-un comunicat
dat publicității la Luanda.
Avioane sud-africane au survolat
mai multe orașe și sate angoleze la
înaltă altitudine, în vederea unor noi
bombardamente, menționează comu
nicatul.
La sfîrșitul lunii trecute, forțele
sud-africane au atacat satul Chitado,
situat la 12 km de frontiera cu
Namibia, omorînd 17 soldați angolezi
și 11 civili. Trupele regimului rasist
sud-african au lolosit nouă elicop
tere, sprijinite de escadrile de avioane
de vînătoare și bombardiere.

sectie la C.C. al P.C.R., și Petre Blajovici, ambasadorul țării noastre' în
Zimbabwe, precum și grupul de experți care însoțește delegația.

ÎN PREAJMA SESIUNII SPECIALE A O.N.U

AGENȚIILE DE PRESA
pe teritoriul Angolei

o atenție deosebită fiind acordată
eficienței legăturilor economice, spe
cializării și cooperării in producție pe
baza unor programe convenite pe
termen lung. C.C. al P.C.U.S. tra
sează în acest sens sarcini ministe
relor și altor organe centrale sovie
tice. Documentul relevă importanța
.colaborării pe termen lung în cadrul
C.A.E.R. și pe plan bilateral intre
țările socialiste.
Referitor la problemele externe
examjnate în cadrul întîlnirilor din
Crimeea, comunicatul subliniază im
portanța apărării și consolidării păcii,
afirmării drepturilor popoarelor la
dezvoltare liberă, independentă, a
promovării destinderii, trecerii de la
cursa înarmărilor la dezarmare, re
glementării tuturor problemelor pe
calea tratativelor, relevîndu-se nece
sitatea continuării și aprofundării
dialogului politic dintre state aparținînd unor sisteme sociale diferite.
în legătură cu apropiata conferință
de lâ Madrid, comunicatul relevă
însemnătatea pe care ar avea-o con
venirea unor acțiuni practice pentru
înfăptuirea prevederilor tuturor capi
tolelor Actului final adoptat la
Helsinki, precum și realizarea unui
acord cu privire la convocarea ur
conferințe general-europene in pro.
blema dezangajării militare și dezar
mării.
/

ÎNTREVEDERE, Hua Guofeng,
președintele C.C. al P.C. Chinez,
~
premierul Consiliului de Stat, s-a
întîlnit la Beijing cu delegația
Frontului Progresist al Poporului
din Seychelles, condusă de, . Guy
Francois Sinon, secretar general al
F.P.P.S., ministru al administrației
și organizării politice în guvernul

rea progresului țărilor in curs de dez
voltare.
O astfel de schimbare, subliniș
documentul, nu poate fi realizată d
cit printr-o restructurare fundamȘutală a actualelor relații economice in
ternaționale, prin adoptarea unor re
guli și principii noi carp să guverne
ze comerțul internațional, raporturile
monetare și financiare și să asigure
acestor țări o participare mai echita
bilă și un rol efectiv in procesul luă
rii deciziilor pe plan international.
Participant» la reuniune subliniază
importanța istorică a sesiunii speciale
in abordarea și soluționarea proble
melor care confruntă economia mon
dială. în acest cadru este exprimat
imperativul ca sesiunea să lanseze o
rundă de negocieri globale, susținute,
asupra problemelor materiilor prime,
energiei, comerțului, finanțelor, dez
voltării, convenind calendarul și mă
surile necesare — aspecte importanțe
în privința cărora nu s-a ajuns încă
la un acord cu țările dezvoltate. Co
municatul relevă, de asemenea, în
semnătatea finalizării și adoptării, în
cadrul sesiunii, a noii strategii inter
naționale pentru cel de-al treilea de
ceniu al Națiunilor Unite pentru dez
voltare, pentru a deveni un instru
ment efectiv al înfăptuirii noii ordini
economice internaționale.
din Seychelles,
China nouă.

anunță

agenția

CONVOCAREA CONGRESULUI
M.P.L.A. — PARTIDUL MUNCII
DIN ANGOLA. Comitetul Central
al M.P.L.A. — Partidul Muncii a
hotărit . convocarea
congresului
partidului pentru perioada 4—10
decembrie 1980. Congresul va face
bilanțul înfăptuirii .principalelor
direcții stabilite de primul congres,
din 1977, și va elabora orientările
de bază ale dezvoltării social-economice pînă în 1985, se arată în
declarația C.C. al M.P.LA. —
Partidul Muncii, dată publicității
la Luanda.

v REVOCARE. După cum anunță
agenția A.D.N., cancelarul federal
al R.F.G., Helmut Schmidt, a con
tramandat intilnirea de lucru pe
care urma să o aibă săptămina
viitoare, în R.D.G., cu Erich Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului
de Stat al R.D.G. Purtătorul de
cuvînt al guvernului de la Bonn,
Klaus Boelling, a declarat la
Hamburg că întîlnirea nu este
oportună în momentul de față,
menționează A.D.N.
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