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sui semnul voinței 
nestrămutate de a ridica 

România socialista pe noj trepte 
de progres și civilizație

CU ENTUZIASM, DEMNITATE SI MlNURIE PATRIOTICA, POPORUL RUMÂN 
A SĂRBĂTORIT A XXXVII A ANIVERSARE A REVOLUȚIEI UE ELIRERARE 

SOCIALA SI NAȚIONALA, ANTIFASCISTA $1 ANTIIMPERIALISTA

Marea demonstrație
9

din Piața Aviatorilor
Dragostea nestinsă fată de natria 

socialistă, unitatea de neclintit a 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — în jurul partidului, 
al secretarului său general, pre
ședintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mindria îndrep
tățită pentru istoricele victorii în
scrise de poporul român în cartea 
de aur a devenirii noastre comu
niste au constituit semnul sub care, 
duminică. 23 August, s-a desfășu
rat in București*  și în întreaga tară 
sărbătorirea celei de-a XXXVII-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistâ.

Demonstrația oamenilor muncii 
din Capitală s-a desfășurat, ca si 
in anii precedent!. in Piața Avia
torilor. 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 Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de stemele 
partidului și tării.

Pe frontonul tribunei oficiale este 
înscrisă urarea ..Trăiască 23 August 
— sărbătoarea națională a poporu
lui român !“.

Tribunele laterale poartă, la rîn- 
dul lor. urările : „Trăiască Parti
dul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“ și „Trăiască 
patria noastră liberă și indepen
dentă, Republica Socialistă Româ
nia !“.

Pe tribuna din cealaltă parte a 
pieței, sub un mare medalion înfă- 
țișind globul pămîntesc pe care se 
află înscrise cuvintele Pace, Suvera
nitate, Independență, se poate citi 
urarea: „Să triumfe politica de des

tindere, de colaborare multilaterală 
între popoare, de’ pace și indepen
dentă națională!".

De o parte și de alta se află pan
carte cu urările: „Trăiască unitatea 
întregului nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste!" și „Trăiască poporul ro
mân. constructor eroic al societății 
socialiste multilateral dezvoltate!"

Ora 8. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, apare la tribuna oficială. Mo
mentul este marcat prin vibrante 
și îndelungi aplauze, entuziaste u- 
rale și puternice ovații. Minute în 
șir, Piața Aviatorilor răsună de 
aclamații pentru partid și secreta
rul său general, pentru patria noas
tră scumpă. Se aclamă cu căldură: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu și po
porul!"

împreună cu secretarul general al 
partidului, în tribuna oficială se 
află tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț. Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Lina Ciobanu. Ion Coman, Ni
colae Constantin, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă. Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu. Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei. Emilian Do- 
brescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Rădulescu, precum și
(Continuare in pag. a IV-a)

k ȚARA și-a cinstit izbînzile prezentului 
ȚARA își construiește cu încredere viitorul
Publicăm în paginile 2 și 3 : Relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii" de la demonstrațiile oamenilor 

muncii din Capitală și din țară consacrate zilei de 23 August
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ȚARA și-a cinstit izbînzile prezentului

ȚARA își construiește cu încredere viitorul

GALAȚI : Coloana oțelarilor și furnaliștilor — șuvoi incandescent al conștiinței 
patriotice Foto : Dan Plăeșu

IAȘI : Pătrunde în Piața Unirii coloana întreprinderii de tricotaje, una din 
numeroasele unități industriale ce au conferit o nouă tineiețe bâtrînei

Romania întreagă, cu milioanele ei de conștiințe, s-a aflat, dumi
nică, sub lumina sărbătorescului soare de 23 August, la a 37-a 
aniversare a Eliberării, a clipei din care am trecut la înfăptui

rea revoluției de eliberare socială și națională și din care am 
început să numărăm neîntreruptele transformări revoluționare și bi
ruințe în edificarea unei Românii înfloritoare, trăind în demnitate și 
bunăstare. La aceleași ore ale dimineții, cu solemnitate și emoție, 
milioane de oameni din toată țara s-au rînduit în coloanele de
monstranților, într-un pas, într-o voință, într-o puternică simțire a iubi
rii de patrie, a unității de neclintit în jurul Partidului Comunist Român 
și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O singură, 
grandioasă coloană — întreaga Românie socialistă, cu generațiile ei 
de cetățeni liberi șl demni, năzuind spre zările comuniste ale patriei 
și luptind printr-o muncă fără preget pentru împlinirea acestei nă
zuințe. ,

Demonstrațiile de 23 August 1981 ale oamenilor muncii din Capitală 
și din întreaga țară au constituit o puternică manifestare a unității 
naționale, unitate de gind și faptă comunistă.

In conștiințe și în acțiune 
marele imperativ-, 

cincinalul calității si eficientei

tării vin cu ferma convingere că-i 
pot închina patriei prinosul unui mai 
stăruitor efort de modernizare și e- 
ficientă. în piața 8 Mai din Slobo
zia. coloanele ce trec prin fata tri
bunei poartă, cu precădere, culorile 
Si însemnele Bărăganului agricol. în 
frunte chiar, băieți și fete duc. mă
rită la proporții de fronton, steaua 
de aur a titlului de Erou al Mun
cii Socialiste ce i-a fost conferit ju
dețului Ialomița pentru recoltele sale 
de porumb. Primii — și pe drept — 
au trecut aclamînd partidul și pe 
conducătorul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. lucrătorii și cooperatorii 
din Consiliul unic agroindustrial 
Grivița. Marele lor succes din vara 
aceasta : 
între ei.
peratorii 
griu la 
fruntașii 
peratorii 
tei : 6 700 kg de griu la hectar. Ei au 
atins deci... viitorul spre care se în
dreaptă întreaga agricultură din 
România. Constantin Matei : „Idee 
n-aveti cum cintă astăzi sufletul meu 
pentru că am făcut din bucățica 
noastră de Bărăgan cel mai. rodnic 
pămînt al României. Asta da. sărbă
toare !“. Trec, pe rînd. și alte coloa- 

ale altor fruntași, cu alte cifre

5142 kg de grîu la hectar, 
fruntași ai fruntașilor, coo- 
din Smirna : 6 031 kg de 

hectar. Un record. Printre 
fruntașilor se numără coo- 
fermei lui Constantin Ma

urbe moldave Foto: L. Stratulat

TG. MUREȘ : Români, maghiari, germani în aceeași coloană a voinței de a 
sluji patria, România socialistă Foto: Koncz Jânos

ALEXANDRIA: Trec mecanizatorii, un puternic detașament din linia intîi a 
noii’ revoluții agrare Foto: M. Lasnic

Calitatea — iată un cuvint înscris 
pe mii și mii de panouri pe care de
monstranții din toată țara le-au adus 
cu ei in marea coloană a celui de-al 
37-lea August trăit sub soarele li
bertății. Pentru că. in fapt, calita
tea este o coordonată pe care s-a 
așezat temeinic activitatea clasei 
noastre muncitoare in acest prim an 
ai actualului cincinal. ......... ..

înQ-e'pt'inderea „Vulcan" dlh . Capi
tală. 11 recunoaștem in coloană pe 
șeful de echipă Valeriu Jugureanu:

„Am depășit sarcinile la export pe 
șapte luni cu 22 milioane lei, ne 
spune el vor,bind despre intregul co
lectiv. Și in următoarele luni avem 
toate condițiile să mărim volumul 
exportului. Acesta este drumul pe 
care trebuie să mergem, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu ni l-a in
dicat cu clarviziune".

Priceperea de a făuri tehnică de cel 
mai inalt nivel este atestată si de 
realizările cu totul deosebite pe care 
le raportează colectivul întreprinde
rii „Automatica". Pe unul dintre pa
nouri, o cifră exprimă ponderea pro
duselor noi și reproiectate : 65 la sută 
din întreaga producție a întreprin
derii.

— Șirul premierelor tehnice este 
foarte mare — ne spune maistrul 
principal Florea Istrătescu. Prin
tre ele trebuie să remarc tipurile 
de roboți industriali care vor deschi
de un nou capitol în tehnica de virf 
Ce o realizăm la „Automatica". Pînă 
la sfirșitul anului, roboții vor fi puși 
să lucreze in sudura automată. Auto-

La bucuria 
exigențele noii

Fete și flăcăi. în costume popu
lare și purtînd pe brațe sau pe umeri 
coșuri cu rotunde și rumene roade 
ale pămîntului. Cîntece si dansuri a- 
ducind. in Iureșul de glasuri al co
loanelor. mireasma și culorile satu
lui românesc, mesajul de voie bună 
al agricultorilor tării...

...Chiar si aici, in Piața Aviatori
lor. moment agrar la marea de
monstrație. Trec rindurile celui mai 
nou sector al Capitalei — sectorul a- 
gricol Ilfov. Pe pancartele și panou-

matele programabile — și ele recent 
asimilate — vor echipa mașinile 
unelte și liniile tehnologice fabricate 
de alte unități constructoare de 
mașini.

Cei care-i plămădesc țării oțe
lul au pășit in marile coloane de 
demonstranți purtînd însemnele pre
ocupării lor .,1a zi" — calitatea. Oțel 

. ’mai’ mult; -mărciv noi de oteluri, in 
■7'paS-cu tcerințelb^h-nei industrii în plin 

effort de modernizare. La Hunedoara, 
fumalistul Soare Lucaci ne spune că, 
pentru siderurgiștli de aici, sărbă
toarea națională a însemnat efor
tul de a-i oferi tării metal mai 
mult și de mai diverse si mai 
pretențioase mărci. Deci efortul de 
a-i da țării tăria și strălucirea oțelu
lui. La Tirgoviște (iată că deja nu-i 
mai putem spune cea mai tînărâ va
tră a oțelului românesc ; una și mai 
tinără și-a aprins cuptoarele la Că
lărași), la Tirgoviște deci, la Combi
natul de oteluri speciale, ca si la în
treprinderea „Oțelinox". oțelarii și-au 
purtat in coloană însemnele succe
selor, cu mențiunea. înscrisă in mari 
și frumoase panouri, cum că otelurile 
lor sînt destinate progresului Româ
niei socialiste. Din vecinătatea stră
vechii curți domnești și a turnului 
Chindiei faptul acesta dobindește o 
îndoită valoare simbolică. Aici, unde 
istoria veche a înregistrat larma de 
otel a atîtor bătălii pentru dă'nuirea 
în timp a neamului românesc, se duce 
azi, neintherupt. in noua noastră isto
rie. bătălia muncii, a creației, pentru 
înălțarea poporului român in demni
tățile civilizației socialiste.

sărbătorii, 
revoluții agrare

rile. în lozincile scrise ori scandate 
revine mereu și mereu imperativul 
politic și economic : noua revoluție 
agrară. Transpus in realizări, obiec
tive și angajamente concrete. De e- 
xemplu : în 1981, sectorul agricol Il
fov livrează 80 000 tone legume, 135 000 
hl lapte, 9 000 tone carne și 13 mi
lioane ouă. în 1985, fată de 1981, su
prafața cultivată cu legume va creș
te de la 5 400 hectare la... 10 500 hec
tare.

La marea sărbătoare, agricultorii

ne,

record, cu alte motive de mîndrie... 
în toată această desfășurare de pa
triotic entuziasm, de sărbătorească 
bucurie stăruie o cifră, a unui bun 
început de nouă revoluție agrară : 
producția de grîu. din acest an. a 
județului Ialomița e cu 300 de kg la 
hectar mai mare decit cea a anului 
trecut și cu 500 mai mare decit 
media precedentului cincinal. Progre
sului patriei socialiste i se oferă fap
te. Aici, ca peste tot în România. La 
Alexandria. în coloană. Eroul Muncii 
Socialiste Marin Nedea, președinte
le C.A.P. Purani. ne vorbește des
pre viitorul apropiat cu gîndul la 
cel... nu prea îndepărtat : „De aici 
ne întoarcem acasă pentru a pregăti 
campania de toamnă. Și o vom face 
mai bine decit anul trecut. Mereu 
mai bine. Pentru că așa ne-o cere 
partidul, așa ne-o impun cerințele 
dezvoltării României, așa ne-o cere 
conștiința noastră de comuniști și de 
români. Anul acesta, noi, la Purani, 
am scos 5 060 kg de grîu la hec
tar. Mult fată de un stadiu trecut 
al agriculturii noastre. Putin fată de 
stadiul dezvoltării întregii noastre e- 
conomii și fată de ceea ce știm că 
se poate 1".

La marea sărbătoare a fost pre
zentă peste tot bucuria. Dar și gîn
dul exigenței comuniste.

„Munca, pacea, omenia,
ROMÂNIA"CEAUȘESCU 

în'"!c6!dari’eji?'tSVâtutindeni, Ca in 
munca și ih viața de fiecare zi, fe
mei și bărbați, egali in număr și 
putere. Așa cum trec astăzi prin fața 
tribunelor, milioanele de femei ale 
țării, cu surisul, cu pasul lor demn, 
ne vorbesc despre forța ce o repre
zintă in viața societății socialiste, în 
activitatea creatoare din economie, 
ca și in exercitarea marilor noastre 
responsabilități politice.

Aici, in coloană, poartă în mtlnî 
însemne ale sărbătorii ; flori, eșarfe, 
năframe. Și aclamă : „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — pace 
„Munca, pacea, omenia / Ceaușescu 
— România !“, rostind adică, într-un 
glas cu întreaga țară, numele a ceea 
ce ne asigură liniștea și prosperita
tea căminelor, zimbetul copiilor.

Sînt o forță, o uriașă forță socială.
Iată, in coloanele ce trec prin 

Piața Aviatorilor, cîteva mii dintre 
lucrătoarele de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București. In 
secția numărul unu, pînă in ajunul 
marii sărbători s-au consumat zile 
de intens efort pentru a fi onorată 

pentru 
făcut 
reali- 
îi stă 
in 33 
locul

la timp o comandă urgentă 
export. în numai 12 zile au 
ceea ce, în mod obișnuit, se 
zează într-o lună. Așa cum 
bine unei întreprinderi care, 
de ani, a ocupat de șapte ori 
intîi pe ramură.

Sau iată, in coloanele demonstran
ților din municipiul Piatra Neamț, 
rindurile compacte ale celor 6 000 de 
chimiste și textiliste de la Combina
tul de fire și fibre sintetice Săvi- 
nești. Dintre ele, Maria Nacu, mais
tru, Erou al Muncii Socialiste, ne 
vorbește despre nenumăratele fapte 
de muncă, cu totul excepționale, ale 
acestui colectiv prin excelență femi
nin. Fapte care s-au adunat într-un 
omagiu concret cu valoare economică 
mare, adus patriei și partidului — 
o producție suplimentară 
tone fire și fibre și 800 tone

Sînt o forță considerabilă

de 1 100 
melanâ. 
femeile

din România. De aici și pasul lor 
mîndru la demonstrația de 23 Au
gust.

în coloanele demonstranților, îm
preună cu muncitorii, cu țăranii, sînt 
prezenti mii, zeci de mii de intelec
tuali. Iată, la București, prin fata 
tribunei oficiale au trecut cu frun
tea sus 
stitutele de cercetare științifică 
inginerie tehnologică. De fapt, prin 
tot ceea ce fac, acești oameni 
scurtează distanța de la ideea crea
toare la aplicarea ei in practică. Au

numeroși lucrători din in
și

ce fac, acești

in fată sarcini mobilizatoare. Progra- 
mul-directivă adoptat de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului cuprin
de peste 3 000 de obiective de cer
cetare. dintre care peste 2 500 sint 
legate de sfera producției materiale. 
A racorda activitatea științifică la 
cerințele economiei patriei este pen
tru cercetători o îndatorire patrioti
că. în a cărei înfăptuire au un stră
lucit model în personalitatea și acti
vitatea prodigioasă â tovarășei 
academician Elena Ceaușescu.

Oamenii de știință știu că timpul 
nu stă pe loc, că istoria se grăbește. 
Pentru ei. ideea de patriotism se 
identifică in mod fundamental nu 
numai cu remarcabile realizări : im
portant este ca tot ceea ce realizează 
să realizeze mai bine și mai repede 
decit pe alte meridiane ale lumii. O 
astfel de realizare ne este prezenta
tă de către dr. ing. Stelian Anas- 
tasiu. pe care l-am întîlnit in 
coloana ICECHIM (Institutul de 
cercetări chimice București). El este 
șeful colectivului unei cercetări re
marcabile. Este vorba de o tehnolo
gie originală de obținere a trioleinei, 
produs utilizat ca materie primă in 
special in industria ușoară. O tehno
logie care nu există decît în foarte 
puține țări din lume : el înlocuiește 
importul in totalitate și va crea în 
curînd disponibilități și pentru ex
port. Această cercetare a fost distin
să cu Premiul Academiei Republicii 
Socialiste România pe anul 1980 și 
cu premiul I in cea de a doua ediție 
a Festivalului national „Cintarea 
României". Referindu-se si la alte 
realizări, interlocutorul ne spunea că 
cercetări efectuate pentru obținerea 
unor produse auxiliare; necesare în 
industria de fibre, iii'dlistHa textilă, 
pielărie și alte domenii s-au concre
tizat in produse cu o mare eficientă 
economică, contribuind la reducerea 
importurilor. Numai produsele auxi
liare pentru fabricarea fibrelor, pro
duse realizate pe baza cercetărilor 
efectuate in ultimii doi ani. vor re
duce importul acestora în anul viitor 
cu circa 1 milion de dolari.

A gindi. a căuta, a descoperi, a 
face din inteligentă o importantă re
sursă națională este un ferm act de 
patriotism.

Cu partidul nostru-n frunte..."//
Țara in august. Imaginea ei, așa 

cum se oglindește în coloanele oa
menilor muncii, e tonică. Este ima
ginea faptei durate prin muncă, prin 
creație.

Trec, rinduri, rinduri, tinerii patri
ei. De pe chipurile lor, din biogra
fiile lor, din viata lor se desprinde, 
ca un arc peste timp, imaginea unei 
țări întinerite. Țară in care partidul, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au încredințat 
întregii societăți răspunderea de a 
acționa cu toate forțele sale pentru 
înflorirea patriei, pentru ridicarea 
României pe înalte trepte ale pro
gresului și civilizației.

— Este în firea lucrurilor — a ti- 
nut să sublinieze utecistul Teofil 
Chivu, muncitor Ia întreprinderea de 
utilaj tehnologic, pe care l-am în- 
tîlnit in coloana demonstranților bu- 
zoieni — ca tinerii să-și iubească 
patria, să o dorească puternică, bo
gată, demnă. Noi știm insă — și do
vedim prin fapte — că sentimentul 
dragostei de patrie primește auten
tificare numai printr-o contribuție 
activă Ia sporirea avuției naționale, 
la îmbogățirea patrimoniului mate
rial și spiritual al poporului.

Din nenumăratele dovezi de pa
triotism pe care tinerii le raportează 
partidului, secretarului său general.

tovarășul Nicolae Ceaușescu. la cep 
de-a 37-a aniversare a eliberării n 
oprim la una singură. Deosebit-... c’’ 
semnificativă. Bogatelor tradiții âlte 
participării tinerilor la muncă pa
triotică, născute în perioada fier
binte a reconstrucției țârii, in primii 
ani de după 23 August 1944, dezvol
tate apoi odată cu trecerea la înfăp
tuirea primelor cincinale, li se adau
gă, în actuala etapă istorică, noi ca
rate. Pe șantiere naționale, județene 
sau locale de muncă patriotică, tine
rii participă la ridicarea multor 
obiective industrial-agrare și social- 
culturale care modifică fundamental 
geografia economică și spirituală a 
României.

Una dintre ideile dominante pre
zente în coloanele sărbătorești, și 
care dobîndește expresie pe mari 
grafice și panouri. în lozincile scan
date cu însuflețire, este o idee ce 
străbate, ca un fir roșu, întreaga e- 
xistență a poporului român: „Aici, 
dintotdeauna și pentru totdeauna. 
România". Lozinca răsună ca un vers 
dintr-un poem-legămînt. evocînd atît 
unitatea de esență istorică existentă 
între trecutul, prezentul și viitorul 
patriei noastre, cît și unirea tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de n«-
(Continuare in pag. a III-a>

BUZĂU : In coloana demonstranților trec colectivele unor noi unități 
industriale Foto: Constantin Stoicescu

Scut al cuceririlor revoluționare, trup din trupul clasei muncitoare, în rinduri și coloane compacte, gărzile 
patriotice și-au reafirmat, prin defilarea lor, fermul legămînt față de partid, fotă de patria socialistă

Defilaiea sportivilor o prilejuit o adevărată explozie de tinerețe, vigoare, sănătate fizică 
și morală
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ționalitate, intr-un uriaș efort comun 
pentru a da viată marelui vis al co
muniștilor: ridicarea patriei pe cele 
mai înalte trepte de progres și civi
lizație socialistă.

între, miile de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani — pre- 
zenți, la Tg. Mureș, la marea sărbă
toare națională a poporului nostru, 
s-au numărat și cei peste 4 500 de 
lucrători ai cunoscutei întreprinderi 
„Metalotehnica" din localitate. Pe 
mari pancarte citim cuvintele ..în 
cinstea marii noastre sărbători na
ționale am realizat o producție 
marfă suplimentară de 4,5 milioane 
lei". „Uitați-vă aici — ne spune mun
citorul Fiilop Gergely — alături de 
mine sînt comuniștii Radu loan, 
Turzoi Janos, dincolo Cubic Gabor, 
Ștefan Chirilă și Bortiș Arpad. 
Partidul .Comunist Român a știut să 
facă din noi o familie strîns unită, 
in care fiecare se simte răspunzător 
pentru toți. Nu e de mirare că pen
tru noi — români, maghiari sau ger
mani — nu există gînd mai prețios, 
preocupare mai de seamă decit 
aceea de a asigura perfecționarea teh
nologiilor, realizarea la cel mai inalt 
nivel a tehnicif de virf pe care o 
producem. Și ce nu fac oamenii cind 
au același țel in viată. Uniți, înving 
orice greutăți".

Marea răspundere pentru 
generațiile de miine

A fost, această zi de 23 August a 
anului 1981. o zi dintre acelea care 
nu se uită, care rămîn în conștiințe.

A fost o zi frumoasă de vară, cu 
cer senin, cu soare cald și luminos. 
O zi cu oameni mindri, îmbrăcați in 
haine de sărbătoare, cu oameni care 
se bucurau din toată inima. Dar mai 
cu seamă a fost o zi în care âm privit 
din nou — pentru a cita oară ? — cu 
emoție și cu nespusă mîndrie cerul 
senin al copilăriei.

Piața Aviatorilor din Capitală s-a 
umplut de flori. Erau acolo, adunate 
într-un superb buchet, parcă toate 
florile acestei veri. Demonstrația pio
nierilor a fost o adevărată odă a 
bucuriei. Ei au venit în coloanele săr
bătorești nu numai la București, ci 
și la Buzău, la Timișoara, la Iași, la 
Botoșani, la Miercurea-Ciuc. în toate 
reședințele județene, să mulțumească 
partidului, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
viata lor fericită, pentru grija părin
tească pe care le-o arată țara întrea
gă. Dragostea țării o răsplătesc cu 
dragoste. Iar dragostea lor se ex
primă în fapte de muncă. „încă din 
clasele mici — ne-a declarat pioniera 
Lucica Acu, de la Școala generală nr.

„Pentru țară și popor
Tinere și tineri, frumoși, puternici, 

mindri, și-au înălțat privirile limpezi 
ale inteligenței spre acela care le 
este conducător, părinte și îndrumă
tor fără seamăn. Coloanele multico
lore ale tineretului sportiv, reprezen- 
tînd cluburile și asociațiile din toate 
sectoarele Capitalei, au marcat în 
alegorii și înscrisuri din trupuri voi
nice gîndurile și simțămintele cele 
mai fierbinți de patriotism, cu acea 
dominantă a întregului popor român: 
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !".

Din rîndurile demonstranților, un 
proaspăt campion mondial universi
tar — 19 ani — Emilian Nicula : „Am 
evoluat ca sportiv de performantă iu
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-Aprinsele culori de biruință-
Partid al vrerii noastre, cel de azi, 
ne-ai rinduit in ani, păduri de brazi, 
sădind
Prinos

în August zbor și temelie, 
ți-aducem fapta, slavă ție I

Era in 
fuioarele de trupuri. Ca o pată 
se-acoperiră smîrcuri cu sineală. 
Peste livezi, in lanuri de beteală 
își auri obrazul țara-ntreagă.

August. Și-au irumpt deodată

Eram cu toții Destinul să-și aleagă 
se ridică din vară peste vreme 
Partidul vieții-n luptă să ne cheme 
aflîndu-se oriunde-ntru-credință 
cu-aprinsele culori de biruință.

Partid al verii-aceea, cel de azi, 
ne-ai rinduit in ani, păduri de brazi, 
sădind in August zbor și temelie. 
Prinos ți-aducem fapta, slavă țiel

Al. Raicu

în timp ce prin fața tribunei insta
late în Piața Independenței din Tul- 
cea trecea coloana marinarilor și pes
carilor de la întreprinderea de pes
cuit oceanic, prin eter, din zona de 
pescuit din sud-vestul Africii, soseau 
tot vești de sărbătoare. Comandantul 
navei de pescuit oceanic „Mîndra" și 
comandantul coordonator al grupului 
de nave românești din această zonă. 
Petre Sinescu, raportează : „Toate 
cele șapte nave pescuiesc din plin. 
Chiar dacă ne despart mii de mile de 
țară, cu sufletul, cu gîndul și fapta 
sintem alături de toți românii. Echi
pajul navei „Mîndra" cinstește marea 
sărbătoare raportind îndeplinirea, in 
ziua de 21 august, a planului pe în
treg anul. Pînă la finele anului vom 
pescui suplimentar peste 2 600 tone de 
pește. Toate navele de pescuit din 
zonă au transformat ziua cea mai 
scumpă a poporului român în cea mai 
bogată zi de muncă. Astfel, toate pes- 
cadoarele de aici vor îndeplini îna
inte de termen planul anual".

O radiogramă care n-a putut fi în
scrisă pe frumoasele și sărbătoreștile 
pancarte ale marii demonstrații la 23 
August. Dar care se îhscrie reconfor
tant în inimile noastre cu adevărul că, 
oriunde s-ar afla, cetățenii țării noas
tre trăiesc și muncesc pentru bucu
riile pămintului lor de acasă.

16 din Buzău — de la virsta cind am 
dobindit primele cunoșiinte despre 
lume, despre rolul omului in trans
formarea naturii, despre principalele 
relații ce se stabilesc intre oameni in 
societate, noi am invătat in mod prac
tic cuvintul muncă".

Copiii țării au învățat că dovada 
adevăratului patriotism este fapta.

„Munca, pacea, omenia / Ceaușescu 
— România". „Strîns unit, întreg po
porul / Construiește viitorul", „Noi 
hotărîm, noi înfăptuim !“. „Ceaușescu 
și poporul !“. „Ceaușescu — pace !“. 
Scrise cu litere de foc ori strigate din 
mii și sute de mii de piepturi, aceste 
sfihte dorințe, aceste fierbinți gînduri 
ce definesc starea de spirit a poporu
lui au făcut să vibreze văzduhul' 
României. Peste toate, în trecerea 
molcomă a coloanelor, mereu și me
reu surîsul copiilor purtați pe umeri, 
chipurile lor străluminate, ochii lor 
fermecați de extraordinara priveliște, 
fericirea lor de a fi prezenți la un 
asemenea grandios act ’sărbătoresc.

Așa purtăm pe umeri viitorul în
suși. în tot ceea ce facem, în tot ce 
împlinim e marele act al răspunderii 
pentru viitorul României.

•••

cei cinci ani sub semnul „Daciadei", 
marea competiție națională concepu
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
dăruită nouă tinerilor ca să creștem 
sănătoși moral și fizic, capabili de 
muncă și creație, demni fii ai Româ
niei socialiste. întreaga mea energie 
o dăruiesc minunatului meu popor și 
mîndrei mele țări".

Renumita noastră gimnastă, Nadia 
Comăneci : „Evenimentul sportiv al 
anului, Universiada ’81, a prilejuit 
reprezentanților studentimii române 
încă o strălucită afirmare pe plan 
mondial a calităților tineretului ro
mân, ale națiunii române. De 67 de 
ori tricolorul drag s-a înălțat pe ca
targele victoriilor, înveselind inimile

și umezind ochii. închinăm succesele 
sportive poporului, marelui și iubitu
lui nostru conducător, președintele 
Nicolae Ceaușescu".

Defilează mii de tineri bucureșteni, 
trec inspiratele care alegorice, defi
lează performerii ce reprezintă cu 
demnitate și cinste culorile noastre în 
arenele internaționale — Carmen Bu-

„Pace, dezarmare, 
destindere!"—mesajul luminos 

adresat popoarelor lumii
Peste imensa revărsare de culori, 

de cîntece și bucurie, în mijlocul săr
bătoreștilor tălăzuiri de trupuri, de 
brațe ridicate pentru a slăvi tot ce 
aparține vieții și muncii noastre, 
eforturilor și străduințelor noastre de 
mai bine, peste toate însemnele vic
toriilor unui întreg popor ce-și con
struiește în liniștea sa o civilizație a 
muncii și a omeniei, in marea Piață 
a Aviatorilor din Capitală răsună 
din mii de piepturi, sacadat și ferm, 
cuvintele : „Pace, dezarmare, destin
dere !“. Sint cuvinte ce dau expresie 
unor năzuințe fierbinți ce animă pe 
toți fiii și fiicele României socialiste și 
care constituie obiective de frontispi
ciu ale întregii politici externe a 
partidului și statului nostru. O poli
tică principială și constructivă, pă
trunsă de o ' înaltă responsabilitate 
față de viitorul nostru și al lumii, al 
cărei strălucit ctitor și promotor este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și dato
rită căreia numele țârii noastre este 
rostit azi cu respect și considerație 
pe toate meridianele globului. Două 
imense eșarfe roșii, purtate de adie
rea vintulul. se înaltă spre zări. Pri-

în numele rațiunii, al dreptului 
la viață, un NU hotărit 

înarmărilor, bombei cu neutroni
Nimic mai firesc ca. alături de 

pancartele prin care diferitele colec
tive de oameni ai muncii raportează 
despre realizările lor. să fie purtate 
lozinci exprimînd preocuparea față, de 
cauza păcii internaționale. Pentru că 
îndeplinirea mărețelor obiective pe 
care ni le-am propus presupune exis
tența unor condiții de liniște, de pace 
și destindere în lume. „Dezarmare — 
pace !“, „Pace și securitate !“. Cuvin
tele sînt reluate din coloană in co
loană, amplificîndu-se treptat. Apoi 
se întorc ca un imens talaz : „Nu, 
bombei cu neutroni !“, „Nu. rache- 
te-n Europa !“. Oamenii muncii din 
țara noastră dau astfel glas îngrijo
rării lor legitime, față de planurile de 
intensificare a cursei înarmărilor, 
prin amplasarea în Europa a bombei 
cu neutroni, a noi rachete nucleare, 
ceea ce constituie o gravă amenin
țare pentru pacea popoarelor conti
nentului, a tuturor popoarelor lumii.

în cuvinte simple, dar ferme, mun
citorești. Constantin Petrescu, lăcătuș 
la întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate din Capitală, ne declară : 
„Vrem să facem cunoscut lumii în
tregi că noi, românii, dorim din tot 
sufletul pace, destindere. înțelegere. 
Nu de noi bombe șl rachete avem 
nevoie in Europa, ci de colaborare 
pentru binele comun, pentru a con
strui o lume mai bună, în care toa
te popoarele să se știe în siguranță, 
neumbrită de norii războiului atomic. 
Sintem de aceea îngrijorați că, dacă 
înaintarea spre crearea unei Europe 
a păcii si securității este atît de a- 
nevoioasă. în schimb cu foarte mare 
ușurință se adoDtă măsuri de înar
mare. Cred că acum, mai mult ca 
oricind, muncitorii, toti oamenii de 
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naciu. Nicolae Zamfir, frații Pop, Flo
rența Crăciunescu. Doina Melinte, 
Kurt Szilier. Romulus Bucuroiu, Dan 
Odorhean, Rodica Dunca, Emilia 
Eberle, Dumitrița Turner șl atiția 
alții, unanimi în cuget șl simțire, în 
voința de a merge mereu înainte, 
spre culmile sportive, pentru gloria 
României.

ma are înscris numele secretarului 
general al partidului, președintele re
publicii ; cealaltă — cuvintul „Pace". 
„Ceaușescu — pace", simbolică și su
gestivă îngemănare, ca un mesaj lu
minos ce exprimă gîndurile si sim
țămintele unui întreg popor.

Sub un mare medalion infățișînd 
globul pămintesc stă scris : „Să trium
fe politica de destindere, de colabo
rare multilaterală intre popoare, de 
pace și independentă națională !“ Iar 
din coloanele de manifestanți. fie că 
ei sînt muncitori de la „Republica" 
sau „Grivița roșie", textiliste de la 
„Tricodava" sau cercetători științi
fici, profesori, medici sau ingineri, 
oameni de cele mai diferite vîrste și 
profesii, sînt înălțate pancarte p« 
care — ca o confirmare a acestei pu
ternice și .sincere dorințe — sînt în
scrise saluturi frățești adresate tutu
ror țărilor socialiste, urări de extin
dere in continuare a legăturilor cu 
țările in curs de dezvoltare, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, in numele idealului co
mun de pace, înțelegere și colaborare.

bună credință din lume trebuie să 
ne spunem răspicat cuvintul împo
triva armblor nucleare, pentru dezar
mare și pace".

La rîndul său. Mari» Nacu, 
Erou al Muncii Socialiste, maistru 
textilist la combinatul din Săvinești, 
subliniază : „Sprijinim intru totul po
litica de pace a partidului si statu
lui nostru, promovată cu atita stră
lucire de cel mai Iubit fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
exprimă cele mai arzătoare năzuințe 
ale națiunii noastre. Pentru tot ce 
am clădit, cu eforturi deloc ușoare, 
in acești ani de cind sintem cu a- 
devărat liberi intr-o tară liberă și 
demnă, pentru planurile noastre de 
viitor o spunem răspicat: nu vrem noi 
rachete, noi bombe In regiunea geo
grafică in care trăim, in Europa, ca 
dealtfel oriunde In lume. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu există arme curate, pentru că ele, 
toate, puse in funcțiune, sint distru
gătoare. amenință viata noastră, vii
torul copiilor noștri".

...Sînt gînduri și sentimente împăr
tășite deopotrivă la Cluj-Napoca și la 
Iași, la Craiova sau Brașov, pretutin
deni pe cuprinsul patriei, unde în a- 
ceastă zi aniversară oamenii muncii, 
întregul nostru popor și-au manifes
tat. odată cu bucuria pentru tot ce 
am înfăptuit, adeziunea fierbinte la 
politica externă a partidului si sta
tului nostru dedicată păcii, înțelege
rii și colaborării cu toate națiunile 
lumii.

★
România, patria noastrâ socialistă, 

țară fierbinte iubită de toți cei peste 
22 de milioane de fii ai săi, și-a 
sărbătorit glorioasă ziua națională. 
La București, ca și în toate reședin
țele de județ, într-o atmosferă sărbă
torească, marcată de emoționanta e- 
vocare a actului istoric de la 23 Au
gust 1944, de mîndrie patriotică pen
tru mărețele înfăptuiri obținute în 
ampla operă de edificare a socialis
mului și comunismului, milioane de 
oameni ai muncii au venit să rapor
teze partidului, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că sînt ferm hotăriți să facă totul 
pentru ca obiectivele stabilite de cel 
de-al Xll-lea Congres al P.C.R. să de
vină realitate prin voința lor nestră
mutată, prin munca lor unită.

Reporterii și corespondenții „Scinteii*  
Fotografii: Agerpres și E. Dichiseanu
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A XXXVH-A ANIVERSARE A ZILEI DE 23 AUGUST

Marea demonstrație din Piața Aviatorilor
(Urmare din pag. I)

membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, con
ducători ai organizațiilor de masă 
și obștești.

Sînt prezenți tn tribune reprezen
tanți ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, par
ticipant! la revoluția de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din august 
1944, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, gene
rali, eroi ai muncii socialiste, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
Întreprinderi bucureștene, persona
lități ale vieții științifice, culturale 
și artistice, activiști ai organelor 
centrale de partid șl de stat, 
ziariști.

Alături de membrii conducerii de 
partid și de stat ai țării noastre, in 
tribuna oficială se aflau Uias Iliou, 
președintele Uniunii Democratice de 
Stingă din Grecia — E.D.A., Clodo- 
miro Almeyda, secretar general al 
Partidului Socialist din Chile, Ha- 
ralambos Drakopoulos, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia (Interior), Aii Yata, secre
tar general al Partidului Progresu
lui și Socialismului din Maroc, Ab
dallah Ibrahim, secretar general al 
Uniunii Naționale a Forțelor Popu
lare din Maroc.

Sînt de față în tribunele din Pia
ța Aviatorilor Tomio Nishizawa, vi
cepreședinte al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist Japonez, 
Maxim Gremetz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, Alhaji 
Suleiman Takuma, secretar națio
nal al Partidului Național din 
Nigeria, Simon Sanchez Montero, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al Partidului
Comunist din Spania, Marcelino
Camacho, membru al Comitetului
Executiv al C.C. al Partidului
Comunist din Spania, secretar ge
neral al Confederației Sindicale a 
Consiliilor Muncitorești, Almeida 
Santos, membru al Comisiei per
manente a Comisiei Politice a Parti
dului Socialist Portughez, Dan Lun- 
drup, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Da
nemarca, Osmane Seydi, membru al 
Biroului Politic al Partidului Socia
list din Senegal, vicepreședinte 
al Adunării Naționale, Alexandr 
Grigorievici Komîlov. deputat în

La datorie, in vetrele eu foc continuu 

ale hărniciei muncitorești
Prezenți tn diferite întreprinderi, pe care ne-am obișnuit să le 

numim „cu foc continuu", corespondenții „Scinteii" au transmis ieri 
vești despre izbinzite in muncă ale acestor colective care in zilele 
de 23 și 24 august s-au aflat la datorie.

Metalurgiștii s-au întrecut 
pe ei înșiși

HUNEDOARA: Slderurgiștii hu- 
nedoreni s-au aflat și în zilele ma
rii sărbători naționale a poporului 
nostru la vetrele cu foc nestins ale 
furnalelor, oțelâriilor și laminoare- 
lor. Asigurînd un mers uniform al 
tuturor utilajelor și instalațiilor, în 
zilele de 23 și 24 august s-au reali
zat însemnate depășiri de plan: 60 
tone de cocs metalurgic, 420 tone a- 
glomerat, 300 tone fontă, 570 tone 
oțel și 400 tone laminate finite pli
ne, de bună calitate. Ieri, maistrul 
principal Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste, ne-a spus: „Pe 
întregul flux tehnologic, siderurgiș- 
tii noștri sînt preocupați să înfăptu
iască prevederile planului sortimen
tal de metal pe acest an în condiții
le asimilării unor noi mărci de 
oțel capabile să satisfacă exigențele 
tuturor ramurilor noastre industria
le. Acestui scop îi dedicăm toate 
eforturile noastre". (Sabin Cerbu).

REȘIȚA: Harnicii siderurgiști de 
la Reșița, cea mai veche vatră a 
metalurgiei țării, au lucrat fără în
trerupere, ca de obicei, și în zilele de 
23 și 24 august. In zorii zilei de 23 
August cind topitorii conduși de 
maiștrii Gheorghe Baciu, Alexandru 
Trăilescu și Petru Florea au plecat 
direct de la locurile de producție la 
demonstrația oamenilor muncii du
ceau cu ei și un raport muncitoresc 
prestigios: în schimbul de noapte, 
ei realizaseră peste plan 100 tone de 
oțel. In aceeași zi, activitatea pe 
platoul oțelăriei a continuat cu pa
siune și dăruire, realizîndu-se în to
tal 250 tone oțel peste plan. (Nicolae 
Cătană).

TULCEA: Și metalurgiștii tulceni 
s-au aflat la datorie, la vetrele cu 
foc nestins. Numai în ziua de 23 
August, oamenii muncii de la uzina 
de alumină au produs, peste plan. 
50 tone de alumină calcinată. Co
lectivul de la uzina de feroaliaje a 
pus în funcțiune toate cuptoarele 
de feroaliaje, urmărind realizarea 
unei producții maxime. Astfel, la 
Încheierea zilei de lucru din 23 Au
gust, ei au raportat depășirea pla
nului cu 15 tone feroaliaje de cea 
mai bună calitate. (Neculai Amibu- 
lesei).

Succese ale chimiștilor
SLOBOZIA: Asemenea tuturor ce

lor care au sărbătorit marea sărbă
toare națională a poporului român 
in haina muncii, colectivul Combi
natului de îngrășăminte chimice 
Slobozia a înscris in cronica între
cerii importante depășiri de pro
ducție și realizarea integrală a sar
cinilor la export. In zilele de 23 și 24 
august s-au produs suplimentar 500 
tone uree și 400 tone amoniac. De la 
fabrica de argon, intrată în funcțiu
ne în cinstea marii noastre sărbă
tori. s-au livrat beneficiarilor 2 400 
metri cubi argon. (Mihai Vișoiu).

TURNU MĂGURELE: Fiecare co
lectiv de oameni ai muncii de pe 
platforma Combinatului de îngrășă
minte chimice Turnu Măgurele s-a 
străduit să cinstească prin fapte ma
rea sărbătoare a libertății noastre. 
In secția azot I. condusă de ing. 
Octavian Tabără, în fața instalații
lor complexe s-au aflat operatorii 
din schimburile maiștrilor Paraschiv 
Tocitu și Ilie Cornea. La sfîrșitul 
zilei de 23 August, chimiștii de aici 

Sovietul Suprem al U.R.S.S., al 
doilea secretar al Comitetului regio
nal Vologda al P.C.U.S., conducăto
rul grupului de activiști ai P.C.U.S., 
grupul de activiști ai Partidului 
Comunist Chinez, condus de Hu 
Megxia, secretar al Comitetului 
provincial Sichuan al Partidului 
Comunist Chinez, grupul de acti
viști ai Partidului Congolez al Mun
cii. condus de Moyen Hubert, șeful 
protocolului de partid, și de Michel 
Ngkala, membru al C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii, coman
dant național al miliției populare 
congoleze, Fakri Farhud, membru 
al Comisiei de relații internaționa
le a Partidului Comunist Libanez, 
Renzi Hourani, secretar al Comi
siei Centrale de Revizie a Partidu
lui Comunist din Israel, grupul de 
activiști ai Partidului Comunist din 
Cuba, condus de Claudio Ramos, 
șef de sector la Departamentul re
lațiilor externe al C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba, delegația 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, condusă de Mitko Te- 
nev, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Hristo Botev din 
Sofia, membrii delegației localită
ții bulgare Pravăț, alți oaspeți da 
peste hotare.

In timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
oaspeții de peste hotare prezenți la 
marea sărbătoare a poporului 
român.

La demonstrație asistă șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
România, atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomatic, repre
zentanți ai presei străine.

Marea demonstrație de 23 August 
este deschisă în acordurile solemne 
ale Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Miile de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu
reștene aflați în Piața Aviatorilor 
în momentul începerii demonstra
ției poartă cu mindrie steme și 
drapele ale partidului și țării, por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale celorlalți membri ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., lozinci și urări. Cei pre
zenți poartă, de asemenea, portrete 
ale marilor dascăli ai proletariatu
lui — Marx, Engels, Lenin — 
vignete pe care se află scris 
„P.C.R.", „R.S.R.", „23 August",
urări de salut adresate popoarelor 
țărilor socialiste, tuturor popoare
lor lumii, flori și eșarfe multi
colore.

Glorioasa aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 

au înscris în dreptul graficelor de 
producție 25 tone amoniac și 60 tone 
uree peste plan. îngrășămintele rea
lizate, după ce au primit girul con
trolului de calitate, au fost expedia
te beneficiarilor. (Stan Ștefan).
Șantierelor — mai multe 
materiale de construcții
TURDA: Colectivul Combinatului 

de lianți și materiale refractare din 
Turda a realizat în acest an o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoa
re de peste 10 milioane lei, îndepli
nind prevederile de plan pe 8 luni 
cu 9 zile mai devreme. Au fost date 
peste plan aproape 60 000 tone de ci
ment, 4 200 tone de var, 2 800 tone 
cărămizi refractare și alte materiale 
de construcții. In zilele de 23 și 24 
august, pe vetrele cu foc continuu 
ale combinatului s-au mai obținut, 
peste prevederi, încă 2 000 tone de 
ciment, 60 tone cărămizi refractare 
și alte produse. (AL Mureșan).

TG. JIU: Prezenți la datorie, 
muncind cu abnegație și răspundere 
comunistă, cimentiștii gorjeni au a- 
sigurat funcționarea continuă, la 
parametri ridicați, a liniilor tehno
logice de producere a cimentului. în 
acest fel, combinatul tîrgujian a 
produs în zilele de 23 și 24 august 
14 000 tone ciment, depășind nivelul 
sarcinilor de plan cu 200 tone de 
ciment și 250 tone clincher. De no
tat că și activitatea de livrare s-a 
desfășurat în bune condiții, expe- 
diindu-se diverșilor beneficiari pes
te 15 000 ’ tone ciment (Dumitru 
Prună).

FIENI: Oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni s-au prezentat la marea 
sărbătoare a eliberării patriei cu 
realizări remarcabile. Ei au înscris 
în graficele de producție, între al
tele, 65 000 tone ciment peste preve
deri. In zilele de 23 și 24 august, 
tjate liniile de fabricație a cimen
tului au funcționat la capacitatea 
maximă. în fiecare schimb sarcinile 
au fost realizate integral, obținîn- 
du-se indici superiori de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor și, totodată, 
consumuri specifice mai mici decît 
cele planificate. (Gheorghe Manea). 
Energeticienii — din nou 

la înălțime
PORȚILE DE FIER I: Pentru e- 

nergeticienii de la Porțile de Fier I, 
zilele de 23 și 24 august au fost 
zile de muncă fără preget. Cei 
aflați la datorie au urmărit cu 
răspundere două sarcini deose
bite: funcționarea ireproșabilă a 
hidroagregatelor și instalațiilor din 
centrală și realizarea unei pro
ducții cit mai mâri de ener
gie electrică. Cu producția obți
nută în aceste două zile, aici, în 
cabina de comandă a hidrocentralei, 
s-a consemnat o cifră semnificati
vă : 330 milioane kWh energie elec
trică. Este cantitatea de energie e- 
lectrică produsă peste plan de la 
începutul anului și pînă la ora cind 
transmitem aceste rînduri. Aceasta 
înseamnă că angajamentul asumat 
în cadrul întrecerii socialiste a fost 
depășit cu 60 milioane kWh. (Vir- 
giliu Tățaru).

VlLCEA: Cele 12 hidrocentrale 
ale Lotrului și Oltului au funcțio
nat permanent la capacitatea ma
ximă. în dimineața zilei de 23 Au
gust a fost furnizat în sistemul 
energetic național kilowatul/oră cu 

antifascistă șl antiimperialistă este 
salutată cu 21 salve de artilerie.

Moment de emoționantă evocare 
a actului istoric din august 1944, 
eveniment de răscruce în istoria a- 
cestor străvechi meleaguri ce a 
inaugurat epoca celor mai profunde 
și semnificative prefaceri pe care 
le-a cunoscut societatea româneas
că, sărbătorirea din acest an a 
zilei de 23 August a prilejuit 
exprimarea celor mai vii sen
timente de mindrie patriotică a oa
menilor muncii pentru mărețele 
realizări obținute în ampla operă 
de transpunere în viață a obiecti
velor Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Demonstrațiile oamenilor muncii 
s-au constituit intr-un nou și vi
brant omagiu adus Partidului Co
munist Român, în acest an ce a 
marcat activitatea sa glorioasă de 
6 decenii, pusă în slujba poporului, 
a luptei pentru dreptate socială și 
libertate națională, a construirii so
cialismului și ridicării bunăstării 
poporului nostru, a independentei 
patriei, păcii și colaborării interna
ționale.

Și în această zi a marii sărbători, 
gîndul de recunoștință fată de 
partidul comuniștilor este însoțit în 
chipul cel mai firesc de sentimen
tele de adîncă prețuire și nețărmu
rită dragoste cu care întregul popor 
11 înconjoară pe cel mai iubit și 
respectat fiu al său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de gîndirea și 
activitatea căruia se leagă nemijlo
cit marile izbînzi din ultimii 16 
ani. cea mai fertilă și mai dinamică 
perioadă din întreaga istorie a tării.

Participanții la demonstrații au 
dat expresie hotărîrii ferme a în
tregului popor de a urma întocmai 
cuvîntul partidului, de a-și pune 
întreaga putere de muncă si crea
ție în slujba înfăptuirii politicii sale 
științifice, clarvăzătoare, ce cores
punde întru totul aspirațiilor fun
damentale ale națiunii noastre. Ei 
au dat glas, de asemenea, adeziunii 
depline la politica externă a parti
dului și statului nostru, politică ce 
și-a cîștigat un binemeritat presti
giu și care se bucură de o deosebi
tă prețuire pe plan mondial, da
torită consecventei cu care Româ
nia militează pentru destindere și 
securitate, pentru eliminarea folo
sirii forței în viața internațională, 
pentru dezarmare, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, pentru 
pace, colaborare și înțelegere între 
popoare.

numărul 85 000 000. Este producția 
de energie electrică realizată peste 
prevederile de plan de la începutul 
anului și pînă în prezent, cu 
35 000 000 kWh mai mult decît pro
priul angajament asumat de ener
geticienii vîlceni. In luminile din 
orașele și satele patriei, ca și în 
forța necesară realizării producției 
în numeroase întreprinderi din 
țară, care au lucrat cu foc continuu, 
s-au regăsit și eforturile energeti- 
cienilor vîlceni. (Ion Stanciu).

Trafic intens 
in portul Constanța

CONSTANȚA: în dimineața zilei 
de 23 August a intrat la lucru un 
nou schimb de docheri și mecaniza
tori, pentru a menține neîntrerupt 
ritmul viu al muncii la cea mai 
mare poartă maritimă a țării, pe 
unde se efectuează 65 la sută din 
comerțul nostru exterior. In aceas
tă zi, peste 70 de nave românești și 
sub pavilioanele diferitelor state se 
aflau sub operațiuni de încărcare, 
cu mașini și utilaje fabricate de in
dustria românească, produse chimi
ce de tot felul și mărfuri generale, 
precum și de descărcare, la podurile 
rulante, a minereurilor, fosfaților, 
cocsului, țițeiului și a altor materii 
prime venite din import. La postu
rile lor, oamenii din echipele de 
docheri conduse de Nicolae Chlo- 
sea, Vasile Darie, Constantin Bou- 
reanu și alții au adăugat, la cele 
1 270 000 tone mărfuri derulate in 
luna august, declarată record, încă 
75 000 tone, ceea ce ridică depășirile 
de plan la trafic pe întregul port, 
de la începutul anului, la 650 000 
tone. (G. Mihăescu).
In grădini și la cîmp — 

activitate neîntreruptă
în zilele de 23 și 24 august la 

cîmp, în grădini și livezi au conti
nuat lucrările de sezon. Oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Buzău, bunăoară, au recoltat și li
vrat la fondul de stat, în aceste zile, 
peste 600 tone de legume. 30 tone 
de fructe și 30 tone de struguri, cele 
mai bune rezultate fiind obținute de 
membrii cooperativelor agricole din 
Smeeni, Glodeanu-Sărat. Gheră- 
seni, Costești și Largu. (Stelian 
Chiper).

Datorită faptului că și în aceste 
zile de sărbătoare legumicultorii 
din județul Tulcea s-au aflat la 
datorie — în grădinile asociațiilor 
legumicole Valea Nucarilor. Tulcea, 
Ceamurlia de Jos, Nalbant. Macin 
și Zebil au lucrat peste 1 500 de ță
rani cooperatori și alți oameni ai 
satelor — în ziua de 23 August s-au 
livrat la fondul de stat 370 tone de 
legume. Ieri, 24 august, au fost 
strinse și livrate alte peste 400 tone 
legume. (Neculai Amihulesei).

In județul Teleorman, recoltarea 
florii-soarelui continuă să se desfă
șoare cu viteze sporite de la o zi la 
alta. Se lucrează intens în coopera
tivele agricole Purani Dobrotești, 
Moșteni-Furculești, Tecuci și Guru- 
ieni. Pînă în prezent, pe ansamblul 
județului, floarea-soarelui s-a re
coltat de pe o suprafață de 500 hec
tare. (Stan Ștefan).

In județul Satu Mare se fac in
tense pregătiri pentru insămînțarea 
griului. Cu realizările din aceste 
zile, suprafețele fertilizate cu în
grășăminte chimice au crescut la 
16 310 hectare, iar arăturile de vară 
s-au executat pe întreaga suprafa
ță de 4 838 hectare în I.A.S. și pe 
21 410 hectare in cooperativele agri
cole. (Octav Grumeza).

PREZENȚI LA SĂRBĂTOAREA NOASTRĂ NAȚIONALĂ

Oaspeți de peste hotare elogiază 
realizările de seamă ale poporului 
român, politica constructivă de pace, 

înțelegere și colaborare 
a României socialiste

TOMIO NISHIZAWA, vicepre
ședinte ai Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist Japonez: „Pe fețe
le demonstranților am citit bucuria 
și fericirea poporului român, mîndru 
și harnic, care și-a prezentat la a- 
ceastă impunătoare manifestație 
marile succese dobîndite în muncă, 
sub conducerea partidului, în făuri
rea noii societăți socialiste. De a- 
semenea, am putut constata voința 
sa de pace și dezarmare, de extin
dere a colaborării și cooperării cu 
toate popoarele. Am avut fericita 
ocazie să fiu primit de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ceea ce a pro
dus asupra mea o profundă im
presie. Relațiile dintre partidele 
noastre, la baza cărora stă Decla
rația comună semnată după întîl- 
nirea și convorbirile de la Bucu
rești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului C.C. 
al P.C. Japonez, s-au dezvoltat și 
adîncit continuu, aceasta reprezen- 
tînd o contribuție de seamă la 
cauza întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. In special în actuala situație 
internațională, complicată și gravă, 
bunele relații dintre P.C.J. și 
P.C.R. au o importantă deosebită, 
ele constituind un exemplu de ra
porturi bazate pe egalitate în 
drepturi și respect reciproc".

SIMON SANCHEZ MONTERO, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Spania: „Deși am vizitat 
in mai multe rînduri țara dumnea
voastră. niciodată n-am avut onoa
rea să iau parte la o asemenea 
mare demonstrație. Am fost profund 
impresionat. Și aceasta datorită mai 
ales caracterului său popular, fap
tului că aici s-au aflat poporul 
român, clasa muncitoare din Bucu
rești și, prin intermediul ei, clasa 
muncitoare din celelalte localități 
ale țării. Demonstrația ne-a oferit 
o imagine a chipului României de 
astăzi, a efortului creator al po
porului român pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul tării sale și, 
în același timp, pentru edificarea 
unei lumi a păcii, înțelegerii și co
laborării între toate popoarele. Pen
tru Partidul Comunist Spaniol și 
pentru poporul nostru, relațiile de 
prietenie și colaborare cu România, 
cu P.C.R. și poporul român con
stituie relații foarte profunde, care 
corespund întru totul viziunii noas
tre despre viața internațională, ne
cesității înțelegerii și strînsei co
operări dintre toate statele și po
poarele pe baza independenței și e- 
galității depline in drepturi. Sîntem 
convinși că aceste legături de prie
tenie și colaborare dintre partidele 
și popoarele noastre se vor dez
volta tot mai mult în viitor".

ALEXANDR GRIGORIEVICI 
KORNILOV, deputat in Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., al doilea secre
tar al Comitetului regional Volog
da al P.C.U.S. : „Aș dori mai întîi 
să adresez poporului român calde 
felicitări cu prilejul acestei gran
dioase aniversări. Ziua eliberării 
României constituie și pentru po
poarele Uniunii Sovietice un mo
ment sărbătoresc. Ne-a impresionat 
puternic desfășurarea acestei de
monstrații. Atmosfera sărbătoreas
că, bucuria pe care o exprimă co
loanele de manifestanți prezentînd 
realizările obținute în diferite sec
toare ale construcției socialiste sint 
o dovadă grăitoare a adeziunii de
pline a întregului popor la obiecti
vele de dezvoltare economică și so
cială stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. Ne bucură faptul 
că relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre cunosc 
o continuă dezvoltare, ceea ce este 
în folosul întăririi sistemului so
cialist în ansamblu. O nouă expre
sie în acest sens o constituie ulti
ma intîlnire, din Crimeea, dintre 
tovarășii Leonid Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu, care, prin rezultatele 
sale, se înscrie ca o contribuție de 
seamă la cauza întăririi legăturilor 
noastre, a păcii și progresului în 
lume".

MITKO TENEV, prim-secretar al 
Comitetului raional Hristo Botev, 
din Sofia, al P.C. Bulgar : „Am
bianta de mare sărbătoare, fețele 
fericite ale manifestanților, entu
ziasmul lor sînt argumente din cele 
mai convingătoare că, așa cum 
scria pe una din pancarte, „Progra
mul partidului este programul po
porului", în aceasta reflectîndu-se 
impresionanta unitate de gînd și de 
voință dintre partid și popor. In 
multiple forme, manifestanții au 
dat expresie năzuinței de pace a 
poporului român, vădindu-se o dată 
mai mult spiritul de răspundere 
față de soarta destinderii și colabo
rării in Europa și în întreaga lume. 
Am fost totodată adine mișcat de 
dovezile de dragoste și stimă pen
tru secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre 
care îmi permit să afirm că este și 
un mare prieten al poporului bul
gar. Folosesc acest prilej pentru a 
sublinia că prietenia și spiritul de 
înțelegere ce există intre tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi toți un exem
plu și un stimulent pentru a face 
ca legăturile cu atît de frumoase 
tradiții dintre popoarele și țările 
noastre să se dezvolte și să se în
tărească necontenit".

MAXIM GREMETZ, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez : „Am 
urmărit cu interes această mare 
demonstrație populară. Nu sint 
pentru prima dată în țara dv.. dar 
pot spune că sînt profund impre
sionat de rezultatele obținute de 
România socialistă în construirea 
noii societăți. La demonstrația de 
astăzi m-au impresionat foarte 
mult lozincile demonstranților con
sacrate luptei pentru pace, pentru 
asigurarea independenței, pentru 
înfăptuirea dezarmării, împotriva 
bombei cu neutroni. Am putut con
stata astfel, o dată mai mult, preo
cupările comune ale celor două 
partide ale noastre. Dealtfel, con
vorbirile pe care le-am avut cu 
prilejul șederii la București au pus 
în evidență, dincolo de unele puncte 
de vedere deosebite, opiniile con
vergente ale comuniștilor francezi 
și români in legătură cu marile 
obiective ale luptei pentru pace, 
pentru securitate, dezarmare și 
largă colaborare internațională, cu 
necesitatea unirii eforturilor tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
pentru a asigura transpunerea în 
fapt a acestor obiective".

HU MEGXIA, secretar al Comi
tetului provincial Sichuan al P.C. 
Chinez : „Delegația de activiști ai 
P.C. Chinez, care face o vizită de 
prietenie in România, este foarte 
fericită să participe la această ani
versare a . unui moment glorios din 
istoria poporului român. Am avut 
prilejul să cunoaștem și aici, la 
această demonstrație, marile reali
zări obținute de poporul frate ro
mân în cei 37 de ani care au trecut 
de la eliberare, și îndeosebi în ul
timii 16 ani, după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Astfel, România, 
odinioară o țară agrară, cu o eco
nomie slab dezvoltată, prezintă azi 
imaginea unui stat prosper, cu o 
bază tehnico-materială modernă, 
cu o cultură și o știință înfloritoa
re. Am putut totodată să ne dăm 
seama de marea încredere și dra
goste pe care le nutrește întregul 
popor față de Partidul Comunist 
Român, față de conducătorul său, 
tovarășul Nicolae» Ceaușescu. Sîn- 
tem convinși că oamenii muncii din 
România, sub conducerea partidu
lui, vor obține victorii și mai mari 
în eforturile lor pentru îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea al P.C.R. Să 
trăiască prietenia și solidaritatea 
militantă dintre partidele, țările și 
popoarele noastre !“.

ALHAJI SULEIMAN TAKUMA, 
secretar național al Partidului Na
țional din Nigeria : „Delegația Par
tidului Național din Nigeria, partid 
de guvernămînt, care se află în vi
zită în minunata dumneavoastră 
țară, are fericitul prilej de a fi pre
zentă aici de ziua marii sărbători 
naționale a poporului român. Am 
vizitat o serie de întreprinderi și 
ferme agricole, am întîlnit mulți 
oameni cu diverse profesii si pre
ocupări. Acum, la această măreață 
demonstrație, am avut imaginea în
tregii națiuni române. în plină în
florire, care își dedică toate forțele 
făuririi vieții noi. Deci, imaginile 
înregistrate cu prilejul vizitelor fă
cute s-au completat fericit cu cele 
de la această uriașă demonstrație, 
expresie elocventă a hotărîrii po
porului român de a munci în conti
nuare pentru bunăstarea si propă
șirea patriei sale, de a acționa pen
tru pace și prietenie între toate po
poarele".

FAKRI FARHUD, membru al 
Comisiei de relații internaționale a 
Partidului Comunist Libanez. „Am 
fost profund impresionat cind, în 
timpul demonstrației, am citit pe 
pancarte, am auzit scandîndu-se 
„Pace — Dezarmare", „Ceaușescu — 
Pace". Am văzut în aceasta dorința 
întregului popor român care, an
gajat într-o operă măreață — con
struirea socialismului și comunis
mului pe pămintul patriei sale — 
își manifestă voința de a trăi în 
pace și prietenie cu toate țările. 
Cunoaștem eforturile și contribuția 
țării dumneavoastră, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la cauza păcii, 
destinderii și colaborării in Europa 
și în lume. De aceea, pentru mine, 
ca libanez, care vin dintr-o țară 
răvășită de război, aceste cuvinte : 
„Pace", „Dezarmare" au semnifi
cații deosebite, ele exprimind nă
zuințe și aspirații împărtășite cu 
ardoare și de poporul libanez".

MICHEL NGKALA, membru al 
C.C. al Partidului Congolez al Mun
cii, comandant național al miliției 
populare congoleze. „Sîntem la fel 
de entuziaști ca și zecile de mii de 
demonstranți care defilează prin 
fața noastră, prin fața conducători
lor partidului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prezenta la de
monstrație ne-a prilejuit cunoaș
terea a nu puține din înfăptuirile de 
prestigiu ale poporului român, a 
modului în care sînt transpuse în 
viață hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Ne bucură faptul 
că între Partidul Congolez al Mun
cii și Partidul Comunist Român, ca 
și între cele două țări și popoare 
ale noastre, există legături foarte 
bune de prietenie și colaborare. O 
contribuție de cea mai mare impor
tanță la dezvoltarea acestor relații 
au avut-o convorbirile la cel mai 
înalt' nivel, vizitele reciproce ale 
conducătorilor partidelor și state
lor noastre".

Excelenței Sale
Domnului dr. APARICIO MENDEZ

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO

Folosesc prilejul oferit de aniversarea proclamării independenței țării 
dumneavoastră pentru a vă felicita în numele poporului român și al meu 
personal și pentru a vă adresa cele mai bune urări pentru progresul și 
bunăstarea poporului Uruguayan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

0 delegație a Adunării Naționale 
a Republicii Zambia a sosit in Capitală

La invitația Marii Adunări Națio
nale, luni a sosit in Capitală o dele
gație a Adunării Naționale a Repu
blicii Zambia, condusă de Robinson 
Mwaakwe Nabulyato, președintele 
adunării, care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în țara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Sandres Chikwanda Zimba. Frede
rick Shumba Hapunda, Bulanda Ig
natius Nedsa, Albert Mubita Limbo, 
Denny Honey Kapandula.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Cronica
In cadrul relațiilor de înfrățire din

tre municipiul Galați și orașul Co
ventry (Anglia), la invitația Institu
tului român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea și a Consiliului 
popular municipal Galați, în perioada 
19—24 august a.c. a făcut o vizită în 
țara noastră o delegație a acestui 
oraș, condusă de lordul primar Philip 
Robinson. Oaspeții au avut întreve-

ȘTIRI SPORTIVE

• Selecționata masculină de volei 
a României a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—6, 15—7, 15—7) reprezenta
tiva Bulgariei, în primul meci al tur
neului final din cadrul competiției in
ternaționale „Memorialul Savin", ce 
se desfășoară în aceste zile la Riga. 
Comentatorul sportiv al Agenției 
T.A.S.S. evidențiază jocul spectacu
los și eficace al voleibaliștilor ro
mâni, care au obținut de la începu
tul întrecerii 4 victorii consecutive.
• In ultima zi a campionatelor 

balcanice de înot, Irinel Pănulescu 
a cîștigat proba de 400 m mixt cu 
timpul de 5T0”36/100.’ Aceasta a fost 
cea de-a patra medalie de aur cu
cerită de Irinel Pănulescu la ediția 
campionatelor care s-au încheiat la 
Vrața (Bulgaria). Proba de 200 m 
spate s-a sfîrșit. de asemenea, cu 
victoria unei sportive românce. Lu- 
ciela Mihăilescu. înregistrată cu 
timpul de 2’24”83/100. La feminin, 
campionatele balcanice au fost cîști- 
gate de echipa României, iar la mas
culin de cea a Bulgariei.

tv
PROGRAMUL 1

8,00—10,00 Teleșcoalâ • - 9,00 — Orologii 
biologice. Din tainele naturii
• 9,20 — Curs de limba franceză
• 9,40 — Curs de limba spaniolă 

10,00 Tom și Jerry — desene animate
10.20 Ție, patrie, un cintec. Emisiune de 

cînteee patriotice
10,50 Film serial. Dallas. Reluarea epi

sodului 20
11,40 Muzică de promenadă
12,05 In lumea enigmelor. Serial știin

țific. Reluarea episodului 4 : Ma
rea explozie

16,00 Telex
16,05 Imagini din Uruguay
16,25 Matineu de vacanță. Mihail, cline 

de circ. Episodul 2
17.10 Clubul tineretului. Interpret! șl 

formații artistice de tineret din ju
dețul lași, laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României"

17,55 Inscripții la noul chip al țării. 
Galați

18.20 Destinul unor mituri • Prometels-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 august. In țară : vreme rece, 
îndeosebi seara și dimineața, mai ales 
in prima parte a intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Pe alocuri, vor cădea 
ploi, care vor avea și caracter de aver
să, însoțite de descărcări electrice, în
deosebi în nordul țârii și zonele de 
deal și de munte. Vintul va sufla slab

cinema
• Convoiul î SCALA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lumina palidă a durerii : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Am o idee ; DACIA — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, LIRA — 15,30; 17,45; 
20, la grădină — 20,30.
• „Tridentul“ nu răspunde ; DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20, VIITORUL
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Campionii : FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Duelul : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Cariera mea strălucitoare : CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la 
grădină — 20,45, CULTURAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Scene din viața de familie : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18: 
20, COSMOS — 15,30; 17,30; 19.30.
• Alo, aterizează străbunica: VICTO
RIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dumbrava minunată — fr; 10,45; 
12,30; 14,15; Zimbetul unui om chinuit
— 16; 18; 20 : DOINA.
• Ostaticii de la Bella Vista : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 19.
• Viața e frumoasă : COTROCENI — 
15; 17,30; 20.
• Intre două curente de apă : PA
CEA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : MIO
RIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Vara speranțelor — 15,30; Moscova
nu crede in lacrimi — 17; 19,30 :
POPULAR.
• Casă pentru Carolina — 15,30; 19,30; 
Pierdut și regăsit — 17,30 : FLACĂ
RA, la grădină — 20,30.
• Trecătoarea : PATRIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,45.
• Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, la gră
dină — 20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
13,45; 16,30; 19, FAVORIT — 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
• Sint timid, dar mă tratez : ARTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,30. 

oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Carol Dina, 
Constantin Teodorescu, deputați, alte 
persoane oficiale.

A fost prezent D. B. Moombe, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Zambia in țara noastră.

In cursul după-amiezii, parlamen
tarii zambieni au vizitat noile car
tiere de locuințe din București.

(Agerprea)

zilei
deri cu Paraschiv Benescu, președin
tele Consiliului popular județean 
Galați, și Dumitru Vasile, primarul 
municipiului, au asistat la demonstra
ția oamenilor muncii din localitate cu 
prilejul zilei de 23 August și au 
vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din Galați și din Bucu
rești.

(Agerpres)

• La concursul atletic internațio
nal de la Caorle (Italia), proba de 
800 m plat a fost cîștigată de sporti
va româncă Maricica Puică cu timpul 
de 2’02”10/100. Eâ a fost urmată in 
clasament de Gabriella Dorio (Ita
lia) — 2’02”64/100 și Mary Coemweno 
(Kenya) — 2’04”13/100. Un frumos 
succes a repurtat la aruncarea dis
cului Ion Zamfirache (România), 
clasat pe primul loc, cu un rezultat 
de 60,98 m.
• A luat sfîrșit campionatul balca

nic de polo pe apă. Titlul a fost cîști
gat de echipa Greciei cu 5 puncte, 
urmată de România — 4 puncte. Bul
garia — 3 puncte și Turcia — zero 
puncte. In ultimele două meciuri au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : România — Turcia 15—5 ; Bul
garia — Grecia 7—7.
• Fotbal, în seria a II-a a divi

ziei B : Pandurii — Rapid 0—0, F.C. 
Petrolul — Flacăra Moreni 2—1.

mul — confruntare Intre rațiune șt 
concepțiile retrograde (II)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19,45 Omul și sănătatea ■ Importanța 

respectării principiilor de alimen
tație rațională

20,05 Fapte de eroi al muncit și vieții 
socialiste. Forța spiritului de 
echipă

20.20 Teatru TV. Henric al rv-lea, de 
William Shakespeare. Producție a 
televiziunii engleze B.B.C. Tradu
cerea : Dan Duțescu. Interpretea
ză : Jon Finch, David Gwilllm, Tim 
Pigott-Smith, Anthony Quayle, 
Michele Dotrice. Regia artistică : 
David Giles. Prima parte

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,25 Seară de operă TV. Intilnlri 

mozartlene
20,35 Viața economică a Capitalei
21,05 Cînteee de viață nouă. Program ’ 

muzical-folclorlc
21.20 Moștenire pentru viitor. Vasile 

Alecsandri — Poezii populare al» 
românilor

22,05 Telejurnal 

plnă la moderat, prezentînd intensifi
cări locale de scurtă durată și predoml- 
nlnd din sectorul nordic. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse intre 2 și 12 
grade, iar cele maxime intre 12 și 22 
grade, local mal ridicate. In București : 
vreme răcoroasă, îndeosebi seara și di
mineața. Cerul schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila intre 8 șl 10 grade, iar cele 
maxime Intre 12 și 22 grade, mal ridi
cate spre sfîrșitul Intervalului. (Ileana 
Mihăllă, meteorolog de serviciu).

• Polițist sau delincvent : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GRADINA BUZEȘTI — 20,45.
• Un șerif extraterestru : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45;
19,45, la grădină — 20,30, FLAMURA
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Corleone : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Căpitanul răzbunării : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. TOMIS
— 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45, la 
grădină — 20,30.
• Clinele : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20, FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Jandarmul și extratereștrii : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Serpico : MUNCA — 15,30; 19.
• Aventuri In Marea Nordului : 
GRADINA CULTURAL - 20,30.
• Clinele electronic : GRADINA FES
TIVAL — 20,15.
• Campionul : GRĂDINA GLORIA — 
20,30.
• O singură dată tn viață : GRĂDI
NA MIORIȚA — 20,30.
• Alergătorul : GRĂDINA PARC-
HOTEL — 20,30.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Spectacol-evocare 
„în lumea muzicii și în muzica lumii** 
cu George Enescu și contemporanii 
săi, urmat de un recital vocal-instru- 
mental — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Magureanu) : Voluptatea 
onoarei — 19.
• Teatrul Giujești (sala Majestic) : 
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20; (grădina Batiștei) : Veselie la Tt- 
nase — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" : La 
fintîna dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (la Arenele 
Romane) : Dulcea ipocrizie a bărba
tului matur — 20.
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MESAJE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL MARII SÂRBĂTORI NA ȚIONALE A ROMÂNIEI

f ' *

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
. Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXXVII-a aniversări a eliberării Româ
niei, vă transmitem, in numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, Guvernului 
Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al nostru per
sonal, salutări și urări de bine, tovărășești, dumneavoastră, Comi
tetului Central al partidului. Consiliului de Stat, guvernului și po
porului Republicii Socialiste România.

In cei 37 de ani care au trecut de la eliberare, oamenii muncii 
din Republica Socialistă România au obținut, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, progrese remarcabile in dezvoltarea econo
miei, științei și culturii.

Comuniștii și poporul ungar apreciază rezultatele operei dum
neavoastră de construcție a socialismului.

Eliberarea a creat condițiile istorice pentru ca țările noastre să 
pășească pe drumul construcției socialiste în spiritul tradițiilor re
voluționare ce leagă popoarele noastre, pe baza intereselor reciproce 
și în concordanță cu principiile marxist-leniniste și ale internațio
nalismului proletar. Partidul și guvernul nostru acționează în di
recția dezvoltării pe toate planurile a prieteniei și bunelor relații 
de vecinătate, a întăririi unității frățești a țărilor socialiste, a adîn- 
cirii realizării colaborării în cadrul Tratatului de la Varșovia și al 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră naționale, urăm ca Repu
blica Socialistă România să obțină noi succese in toate domeniile 
dezvoltării economiei naționale și ale construcției socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
PÂL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

GYORGY LAZAR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXXVII-a aniversări a Zilei eliberării 

României de sub dominația fascistă, în numele poporului vietna
mez, al Partidului Comunist din Vietnam, al Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Vietnam, pre
cum și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului român, Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România cele 
mai călduroase felicitări.

Poporul vietnamez se bucură foarte mult de marile realizări 
obținute de poporul român în opera de construcție a socialismului. 
Republica Socialistă România este astăzi o țară cu o industrie mo
dernă, o agricultură dezvoltată, o cultură și știință avansate, iar 
nivelul de trai al poporului crește tot mai mult. La această mare 
sărbătoare dorim poporului frate român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să obțină în continuare noi și tot mai mari succese in traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român in vederea impulsionării operei de con
struire a societății Socialiste multilateral dezvoltate în frumoasă 
sa țară.

Fie ca prietenia și cooperarea dintre poporul vietnamez și po
porul român să se întărească și să se dezvolte zi de zi, in interesul 
popoarelor țărilor noastre, al socialismului și păcii in lume.

LE DUAN
Secretarul general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mon
gol și al riostru personal, vă transmitem dumneavoastră și, in per
soana dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, tuturor oamenilor muncii din România felicitări cordiale 
și cele mai bune urări cu ocazia zilei naționale a țării dumnea
voastră — cea de-a XXXVII-a aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă.

Eliberarea României de sub cotropitorii fasciști a reprezentat o 
etapă nouă in istoria poporului român, a marcat începutul con
struirii societății socialiste pe pămîntul românesc. In anii care au 
trecut, oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și în strînsă colaborare cu țările frățești ale co
munității socialiste, prin munca lor plină de abnegație, au obținut 
succese mari în toate sferele vieții social-economice și culturale 
din țara lor, au asigurat actuala dezvoltare dinamică a României 
socialiste.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie frățească și 
colaborare dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă cu fiecare 
an, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist, în interesul edificării cu succes a socialismului în ță
rile noastre.

In această zi remarcabilă, vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoas
tră și poporului frate român, noi și mari succese in opera de tra
ducere în viață a hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român de edificare a societății socialiste dezvol
tate, în lupta pentru pace, democrație și progres social.

J. ȚEDENBAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

J. BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

în numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării Populare, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste Albania, 
precum și in numele nostru, adresăm poporului român salutările 
și cele mai bune urări pentru dezvoltarea și progresul patriei sale.

Dorim ca relațiile de prietenie dintre popoarele noastre să se 
dezvolte în continuare.

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului"Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a XXXVII-a aniversări a eliberării Româ

niei de sub dominația fascistă, vă adresăm dumneavoastră, Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, Guvernului Repu
blicii Socialiste România și întregului popor român salutări frățești 
și calde felicitări in numele Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, al Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, al întregului popor cehoslovac, precum și al nostru per
sonal.

Eliberarea țării dumneavoastră de sub fascism a creat condiții 
favorabile pentru angajarea sa pe calea unor profunde transfor
mări social-economice, pe calea pe care poporul român o urmează 
împreună cu celelalte țări frățești. Sub conducerea Partidului Co
munist Român, în strînsă colaborare cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări socialiste, România, odinioară o țară agrară înapoiată, 
a devenit un stat socialist avansat. Ne bucurăm sincer de reali
zările obținute de oamenii muncii din România in edificarea socie
tății lor socialiste.

Victoria revoluției socialiste în țările noastre a creat baze trai
nice pentru dezvoltarea largă a raporturilor reciproce de prietenie 
și colaborare intre partidele și statele noastre socialiste, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist. 
Rezultatele recentei vizite în Republica Socialistă Cehoslovacă a 
delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România la 
cel măi înalt nivel reprezintă o contribuție importantă la dezvol
tarea relațiilor noastre în viitor.

Ne exprimăm convingerea fermă că raporturile de colaborare 
cehoslovaco-române se vor adinei și dezvolta in continuare, in mod 
fructuos, în avantajul popoarelor noastre, în interesul unității și 
coeziunii comunității țărilor socialiste, al luptei comune împotriva 
imperialismului, pentru pace și securitatea popoarelor, pentru vic
toria socialismului și progres social în lume.

Vă dorim din toată inima dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
întregului popor român noi succese în realizarea hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în construi
rea societății socialiste in țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR 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
Cu ocazia celei de-a XXXVII-a aniversări a eliberării Româ

niei de sub jugul fascist, ne face plăcere să vă transmitem dum
neavoastră, poporului, Partidului Comunist, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România un salut frățesc și sin
cerele noastre felicitări în numele poporului, Partidului Comunist, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Cuba.

Folosim această, sărbătoare atît de importantă pentru a vă ex
prima cele mai bune urări de noi și tot mai mari succese in în
deplinirea importantelor sarcini trasate pentru edificarea societății 
socialiste pe pămîntul românesc. In același timp, apreciem cu sa
tisfacție dezvoltarea colaborării și relațiilor de prietenie dintre po
poarele, partidele, statele și guvernele noastre.

Cu prilejul acestei noi aniversări, transmitem urări de progres, . 
Bunăstare și pace poporului român.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România, am plăcerea deosebită să adresez Excelenței Voastre; în 
numele poporului turc și al meu personal, sincerele mele felicitări 
și urările cele mai bune pentru fericirea dumneavoastră personală, 
precum și pentru prosperitatea poporului român.

General KENAN EVREN
Șef de stat al Republicii Turcia

Excelenței Sale )
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în momentul în care poporul român celebrează cu bucurie cea 

de-a 37-a aniversare a sărbătorii naționale a țării sale, îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului congolez. 
al partidului și guvernului său și al meu personal, cele mai vii 
și călduroase felicitări.

Sărbătorirea marii victorii a insurecției de la 23 August 1944 
îmi oferă plăcutul prilej de a reînnoi Excelentei Voastre urările 
mele sincere de sănătate și fericire personală și de prosperitate 
poporului prieten român.

Vă asigur că Republica Populară Congo urmărește cu mare 
atenție eforturile atît de lăudabile ale poporului român, ale parti
dului și guvernului său dedicate construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Exprim dorința ca relațiile de prietenie și de colaborare care 
unesc țările noastre să se întărească tot mai mult in folosul bună
stării popoarelor noastre.

Colonel DENIS SASSOU-NGUESSO
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Congolez al Muncii, 
Președintele Republicii Populare Congo, 

Șef al statului,
Președintele Consiliului de Miniștri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Consiliului administrativ militar, provizoriu, al gu

vernului și poporului Etiopiei Socialiste, precum și al meu perso
nal. doresc să vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră 
partidului, guvernului și poporului României cele mai calde feli
citări cu fericita ocazie a aniversării Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, cele mai bune urări de 
bunăstare personală, de prosperitate și progres pentru poporul 
frățesc al României.

’ MENGISTU HAILE-MARIAM
Președintele Consiliului administrativ 

militar provizoriu, al Comisiei 
pentru organizarea Partidului poporului muncitor 

din Etiopia și comandant șef 
al Armatei revoluționare a Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea și fericita celebrare a Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România, cu care Republica San Marino are legături 
cordiale de prietenie, ne oferă plăcuta ocazie de a adresa Exce
lenței Voastre, in numele guvernului și al poporului sanmarinez. 
cele mai bune urări de pace, prosperitate și fericire națiunii și 
poporului român.

GASTONE PASOLINI MARIA LEA PEDINI
Căpitani regenți

GIORDANO BRUNO REFFI
Secretar de stat pentru afacerile externe 

Republica San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Sînt fericit să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei na

ționale a Republicii Socialiste România, călduroasele mele felicitări.
Exprim urările mele sincere, în numele meu personal, in nu

mele guvernului și al poporului francez, pentru fericirea dumnea
voastră personală și prosperitatea poporului român. Doresc ca cele 
două țări ale noastre să continue să coopereze pentru binele lor 
comun și să conlucreze in serviciul păcii.

FRANCOIS MITTERRAND

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a aniversării eliberării, am deosebita plăcere 
de a adresa Excelenței Voastre și poporului român prieten, în nu
mele poporului arab sirian și al meu personal, sincerele noastre 
felicitări și calde salutări, precum și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate continuă și noi succese 
poporului dumneavoastră.

In același timp, îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările 
noastre vor continua să se dezvolte și să prospere spre binele po
poarelor noastre, în interesul păcii și securității mondiale

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, îmi face o 
deosebită plăcere să vă adresez, domnule președinte, cele mai 
cordiale felicitări din partea mea, a guvernului și poporului spaniol, 
împreună cu cele mai buhe urări pentru fericirea personală a Ex
celenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului dum
neavoastră.

JUAN CARLOS R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia zilei eliberării tării dumneavoastră, îmi face deose

bită plăcere să transmit Excelentei Voastre felicitările mele cor
diale și urări sincere pentru fericirea dumneavoastră și pentru 
prosperitatea poporului român.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
în numele guvernului și poporului R.P. Bangladesh, precum și 

al meu personal, adresez Excelenței Voastre calde salutări și 
felicitări cordiale cu fericita ocazie a aniversării eliberării Româ
niei. Sint ferm convins că prietenia și colaborarea strînsă in 
diverse domenii, care caracterizează relațiile dintre țările noastre 
prietene, vor continua să se întărească și să se adîncească, în viitor, 
spre binele celor două popoare.

Folosesc' ăeeȘt prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul român prieten.

ABDUS SATTAR
Președinte interimar

al Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia zilei naționale a țării dumneavoastră, poporul togolez, 

partidul său de avangardă — Uniunea Poporului Togolez — și gu
vernul său mi se alătură in a vă adresa dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului român, felicitările noastre vii și 
călduroase.

Fie ca relațiile de prietenie și cooperare care există intre țările 
noastre să se dezvolte și să se intărească tot mai mult pentru un 
viitor fericit al popoarelor român și togolez.

Adreșindu-vă urările noastre de sănătate și fericire personală, 
precum și de prosperitate mereu crescîndă poporului dumneavoas
tră, vă rugăm să primiți, domnule președinte, reînnoirea celei mai 
înalte considerațiuni.

General de armată GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Uniunii Poporului Togolez, 

Președintele republicii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In numele poporului și guvernului argentinian și al meu perso

nal, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere 
urări de fericire personală, precum și dorințele noastre de progres 
și prosperitate pentru țara dumneavoastră prietenă.

General-locotenent (r) 
ROBERTO EDUARDO VIOLA
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celebrării unei noi aniversări a zilei eliberării Româ

niei, îmi este deosebit de plăcut de a transmite Excelenței Voastre 
felicitările mele, ale poporului și guvernului panamez.

De asemenea, doresc să vă reiterez stima și prietenia noastră 
pentru gloriosul popor român,

ARISTIDES ROYO
Președintele Republicii Panama

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere de a vă adresa dumneavoastră și poporu

lui român sincere felicitări și cele mai bune urări din partea po
porului Noii Zeelande cu prilejul Zilei naționale a României. 
Nutrim speranța că relațiile prietenești dintre țările noastre se 
vor intări in viitor.

DAVID BEATTIE
Guvernator general al Noii Zeelande

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului, poporului Trinidad Tobago și al meu 
personal, vă adresez dumneavoastră, guvernului român și poporului 
Republicii Socialiste România un salut sincer, cu ocazia zilei 
naționale.

Vă rog să acceptați urările mele ceie mai bune pentru Excelența 
Voastră, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

ELLIS CLARKE
Președintele Republicii Trinidad Tobago

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Excelență,
Cu ocazia sărbătorii naționale, țin să vă adresez sincerele mele 

felicitări și cele mai calde urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală și pentru prosperitatea poporului român. Sprijinul pe 
care dumneavoastră personal și Guvernul Republicii 'Socialiste 
România îl acordă in mod constant Organizației Națiunilor Unite, 
în eforturile sale de a contribui la menținerea păcii și cooperării 
internaționale, se bucură de o înaltă apreciere. Folosesc această 
fericită ocazie pentru a vă mulțumi foarte sincer pentru acest 
sprijin.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea foarte înaltei mele con
siderații.

Secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite

KURT WALDHEIM

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre, atit în numele meu 
personal, cît și al guvernului și al poporului tunisian, felicitările 
mele cele mai călduroase.

In această zi de sărbătoare a României, exprim urările cele mai 
bune de fericire personală pentru dumneavoastră, de prosperitate 
și bunăstare poporului român și pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și de cooperare intre țările noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acum, cînd poporul prieten din România celebrează, cu bucurie, 
sărbătoarea națională, sînt fericit să vă adresez, in numele poporu
lui din Capul Verde, partidului și guvernului său, precum și al 
meu personal, felicitările noastre cele mai călduroase.

Adaug la acestea urările cele mai bune de sănătate pentru dum
neavoastră și pentru familia dumneavoastră, precum și de prospe
ritate pentru poporul României.

Cu înaltă considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a celei de-a XXXVII-a aniversări a zilei na

ționale a țării dumneavoastră, în numele guvernului și poporului 
Republicii Unite Tanzania și al meu personal, doresc să vă adresez 
dumneavoastră, guvernului și poporului României cele mai calde 
felicitări și urări de bine.

Republica Socialistă România, sub conducerea dumneavoastră șl 
îndrumarea Partidului Comunist Român, a înfăptuit uriașe progre
se sociale și politice și s-a afirmat ca o națiune liberă și demnă 
printre statele iubitoare de pace ale lumii. In concordanță cu prin
cipiile sale socialiste, România a împărțit cu modestie resursele 
sale cu celelalte țâri in curs de dezvoltare. Avem convingerea că 
împreună vom acționa fn viitor pentru promovarea și întărirea le
găturilor prietenești care există între țările și popoarele noastre.

Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și prosperitate pentru 
națiunea română.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Celebrarea sărbătorii naționale a țării dumneavoastră îmi oferă 

fericita ocazie de a vă adresa dumneavoastră, precum și poporului 
prieten român, în numele guvernului și poporului ruandez, unit 
în cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare, și în 
numele meu personal, cele mai vii și calde felicitări.

Doresc, de asemenea, să vă reînnoiesc dorința mea fierbinte de 
a vedea bunele relații care există între România și Republica Ru- 
andeză întărindu-se și mai mult printr-o cooperare acționînd în 
folosul ambelor noastre popoare.

Folosesc această agreabilă ocazie pentru a vă adresa dumnea
voastră, precum și poporului prieten român urările mele cele mai 
bune de fericire și prosperitate.

Cu considerația cea mai înaltă,
HABYARIMANA JUVENAL

General-maior,
Președintele Republicii Ruandeze 

și președintele fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei eliberării, am plăcerea de a adresa 

Excelenței Voastre cele mai bune salutări și sincere felicitări, in 
numele poporului și Guvernului Emiratelor Arabe Unite și in nu
mele meu personal.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate și realizări tot mai mari 
poporului prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președinte al Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și stimate prieten,
Aniversarea, la 23 August, a zilei naționale a măreței și fru

moasei dumneavoastră țări ne oferă fericita ocazie de a vă adresa, 
în numele poporului centrafrican, al guvernului și al meu personal, 
cele mai vii și călduroase felicitări.

Sintem convinși că excelentele relații de prietenie și de coope
rare care există intre țările noastre se vor întări și mai mult, in 
interesul celor două popoare ale noastre.

Reînnoindu-vă expresia profundei noastre stime, vă rugăm să 
primiți cele mai vii urări de sănătate și de viață îndelungată pe 
care le adresăm Excelenței Voastre și poporului român.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,
DAVID DACKO

Președintele Republicii Centrafricane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a sărbătoririi Zilei naționale a Republicii So

cialiste România, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre. în 
numele poporului Israelului și in numele meu, felicitările noastre 
sincere și cele mai calde urări de fericire personală, de progres 
și'prosperitate pentru poporul dumneavoastră.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului



Manifestări peste hotare consacrate
României, față de ideile novatoare ale operei sale, la Beirut a apărut volumul: marii sărbători naționale a poporului român

„PRtSEDINTtLE NICOLAE CEAUSESCU 
$1 DEMOCRATIZAREA RELAȚIILOR INTERNATIONALE

Marea sărbătoare a poporului nostru — eea de-a XXXVII-a aniver
sare a revoluției de eliberare sociali și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă — prilejuiește noi manifestări dedicate României in diferite 
țări de pe toate continentele.

Răspunzînd interesului deosebit față de personali
tatea proeminentă, față de opera președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Beirut a apărut in Editura „Dar Al Hadatha", in 
limbile arabă și franceză, un nou volum consacrat șefu
lui statului nostru. Lucrarea, intitulată „PREȘEDIN
TELE NICOLAE CEAUȘESCU ȘI DEMOCRATIZAREA 
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE", este semnată de 
dr. Khalil Ahmad Khalil, profesor la Universitatea li
baneză, membru al Direcțiunii Uniunii scriitorilor 
libanezi. Editat in condiții grafice excelente, volumul 
se deschide cu portretul oficial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in momentul depunerii jurământului in ca
litate de președinte al Republicii, Socialiste România.

Cuvîntul înainte este 
semnat de Walid Joum- 
blatt, președintele Parti
dului Progresist Socialist, 
președintele Consiliului 
Politic Central al Mișcării 
Naționale Libaneze, care, 
prezentind succint temele 
principale ale lucrării, ex
primă înalta sa considera
ție față de personalitatea 
marcantă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. „Evo
luția evenimentelor pe 
plan international confir
mă clarviziunea și realis
mul gindirii președintelui 
Nicolae Ceaușescu pri
vind procesele sociale și 
politice, tendințele și 
transformările care au loc 
in lumea de astăzi" — 
scrie Walid Joumblatt, 
subliniind, totodată : „Te
zele, ideile președintelui 
României aduc o impor
tantă contribuție la lupta 
forțelor progresiste din 
intreaga lume pentru pro
movarea unei politici noi, 
democratice, pentru in
staurarea păcii și justiți
ei, pentru o nouă ordine 
economică și politică".

„Este bine cunoscut — 
scrie, in continuare, pre
fațatorul -— că România 
prietenă acționează fer
vent pentru afirmarea in 
raporturile dintre state a 
principiilor democratice și 
deplinei egalități in 
drepturi, Independentei și 
suveranității naționale, 
neamestecului in treburile 
interne, respectului reci
proc, nerecurgerii la tor
tă sau la amenințarea 
cu forța, pentru dezarma
re și dezangajare militară.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adus și adu
ce o contribuție impor
tantă și constructivă, care 
se bucură de o largă apre
ciere în Liban și pe plan 
international, la regle
mentarea globală, justă 
și durabilă a crizei din 
Orientul Mijlociu, în in
teresul păcii și securității 
popoarelor din această 
regiune și a tuturor na
țiunilor.

Contribuția și ideile va
loroase ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu se află 
la originea numeroaselor 
inițiative ale României 
in vederea democratizării 
relațiilor internaționale, 
pentru solutionarea pe 
cale politică a conflicte
lor dintre state, pentru 
sporirea rolului Organiza
ției Națiunilor Unite și al 
altor organizații interna
ționale în reglementarea 
marilor probleme care 
confruntă umanitatea", 
subliniază, în incheiere, 
Walid Joumblatt.

Dr. Fuad Chahine, pro
fesor de sociologie la 
Universitatea libaneză, 
director al Facultății de 
litere din Saida, semnea
ză o prezentare a volu
mului, în care arată, 
Intre altele : „Politica 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu se bazează pe 
două fundamente solide : 
istoria milenară a po
porului român, extrem 
de bogată in evenimente 
remarcabile, aspirația sa 
de libertate și egalitate a 
popoarelor — pe de o 
parte — și doctrina mar- 
xist-leninistă, socialismul 
științific, care afirmă 
dreptul națiunilor de a 
decide de ele însele și, de 
aici, dreptul lor la inde- 

\ pendență, Ia suveranitate, 
X.______________________

la edificarea relațiilor de
mocratice cu alte state, 
pe de alta. Aceste relații 
internaționale, democra
tice, se bazează pe egali
tate in drepturi intre na

internaționale, Înaltul 
prestigiu de care se 
bucură președintele Româ
niei. prezent în conștiin
ța lumii ca o personali
tate de prim rang a vie
ții politice contemporane. 
Autorul își ilustrează te
zele cu ample citate din 
opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

în capitolele următoare, 
consacrate relațiilor Româ
niei cu Libanul si, res
pectiv, cu lumea arabă, 
sint consemnate momente 
semnificative din istoria 
raporturilor româno-ara- 
be. relevîndu-se cursul 
ascendent al acestor le
gături tradiționale multi

țiuni, pe neamestecul in 
treburile interne, pe 
schimbul de valori, pe 
principiile promovării co- 
laborării".

„Președintele Ceaușescu 
— se relevă în conti
nuare — face apel Ia li
chidarea zonelor de influ
ență din lume și sublinia
ză necesitatea stabilirii 
unei noi ordini economi
ce și politice internațio
nale, considerînd că aceas
ta este una din responsa
bilitățile universale, care 
incumbă, in primul rind, 
tarilor avansate din punct 
de vedere economic".

Lucrarea continuă cu 
capitolul „Concept și a- 
preciere", în care se 
subliniază că „nume
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu a devenit in 
lumea arabă un simbol al 
luptei ferme pentru socia
lism și justiție, pentru a 
pune capăt politicii impe
rialiste de forță si dictat, 
sferelor de influentă, pen
tru a asigura afirmarea 
independentă a tuturor 
națiunilor lumii, destinde
rii și păcii".

Un capitol este intitulat 
„Istoria unui om. istoria 
unei cauze". El constituie 
o amplă prezentare bio
grafică a președintelui 
României, viața si activi
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fiind înfățișate 
în strînsă interdependen
tă cu cele mai însemnate 
momente ale evoluției po
litice. economice si so
ciale a tării noastre.

Prezentarea relevă ac
tivitatea intensă, multila
terală. pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o des
fășoară în slujba progre
sului si prosperității tă
rii. pentru cauza genera
lă a păcii și colaborării

seculare. perspectivele de 
lărgire, de aprofundare a 
acestor raporturi. Se re
levă că „un rol determi
nant îh dezvoltarea rela
țiilor României cu țările 
arabe revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care a 
făcut vizite oficiale in 
majoritatea tarilor arabe, 
unde a avut schimburi de 
vederi cu șefi de stat și 
de guvern, cu conducători 
politici din aceste țări, cu 
conducători si reprezen
tanți ai Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei". 
Este prezentată pe larg, 
de asemenea, poziția prin
cipială a tării noastre pri
vind reglementarea situa
ției din Orientul Apropiat, 
ilustrată cu ample citate 
din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare este ex
pusă pe larg concep
ția președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind solu
ționarea pe baze noi. de
mocratice a marilor pro
bleme ale lumii contem
porane, experiența și ini
țiativele României în dez
voltarea relațiilor demo
cratice cu toate țările lu
mii, acțiunile țârii noastre 
în direcția democratizării 
organizațiilor internațio
nale și perspectivele dez
voltării relațiilor demo
cratice în lumea contem
porană, „Așadar — se a- 
rată în finalul lucrării — 
constatăm cu o satisfac
ție prietenească faptul că. 
în spiritul unei înalte 
responsabilități pentru 
propriile sale destine și 
pentru viitorul umanită
ții, România, condusă de 
președintele Nicolae
Ceaușescu, nu se re
zumă să proclame numai 
necesitatea unei ordini 
mai juste și mai raționale 
in lume, ci consacră

Întregul său talent, ener
giile și capacitatea sa de 
acțiune elaborării con
ceptelor, căilor și mijloa
celor de acțiune, tradu
cerii in fapt a aspirațiilor 
vizind stabilirea de rela
ții noi, de profundă ega
litate și echitate, intre 
toate țările și popoarele, 
ceea ce reprezintă și con
stituie chintesența demo
cratizării vieții interna
ționale".

Volumul include o 1- 
lustrație bogată înfățișind 
momente importante din 
activitatea pe linie de 
partid și de stat a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
din timpul vizitelor de 
lucru efectuate în dife
rite localități din țară 
și al întîlnirilor cu oame
nii muncii, aspecte din 
activitatea multilaterală 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, imagini de 
la întîlniri și convor
biri cu șefi de stat și 
de guvern, cu conducă
tori de partide, cu repre
zentanți ai unor mișcări 
de eliberare, cu alte per
sonalități ale vieții politi
ce și culturale din dife
rite țări ale lumii.

La prezentarea în capi
tala libaneză a volumului 
au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe. Ministe
rului Informațiilor, perso
nalități ale vieții politice 
și culturale din Liban.

Luind cuvîntul in nu
mele său și al autorului 
lucrării — plecat din Li
ban într-o delegație — 
profesorul Fuad Chahine, 
după ce a reliefat însem
nătatea remarcabilă a 
acestui eveniment edito
rial, a arătat : „Atunci 
cînd vorbim de politica 
externă a României și 
vasta activitate interna
țională a președintelui 
Nicolae Ceaușescu consta
tăm că democratizarea re
lațiilor internaționale ocu
pă un loc de cea mai 
mare însemnătate. Rela
țiile României cu toate 
țările și popoarele lumii 
se bazează pe o deplină 
egalitate. Principiul egali
tății in drepturi apare ca 
elementul fundamental al 
democratizării vieții in
ternaționale. Relațiile din
tre state nu mai pot fi 
bazate pe dependență și 
exploatare". „Un alt ele
ment pe care doresc să-1 
subliniez — a continuat 
vorbitorul — și asupra că
ruia se insistă in lucrare 
ii constituie legătura dia
lectică dintre democrația 
socialistă internă din 
România și activitatea ță
rii pe plan internațional 
pentru democratizarea re
lațiilor internaționale. Din 
acest punct de vedere, 
experiența României are 
valoare de pionierat. Sis
temul democratic din 
România are la bază 
participarea poporului la 
întreaga viață și activitate 
economică, politică și so
cială".

în continuare a luat 
cuvîntul Fuad Salman, 
secretarul general al 
Partidului Progresist So
cialist, care a subliniat 
importanța lucrării consa
crate președintelui Nicolae 
Ceaușescu, apreciind-o ca 
un eveniment editorial 
deosebit pentru Liban și 
țările arabe, precum și 
alte ponoare.

Apariția acestui nou 
volum în Liban se înca
drează într-o suită de 
manifestări editoriale de 
prestigiu pe diferite me
ridiane ale lumii, care 
ilustrează elocvent apre
cierea de care se bucură, 
pe toate continentele, 
personalitatea președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poli
tica externă a țării noas
tre. contribuția ei la lupta 
pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

(Agerpres)

în parcul central Gorki din MOS
COVA a fost organizată o seară a 
prieteniei româno-sovietice, cdnsa- 
crată marcării zilei de 23 August. Cu- 
noscuți artiști ai estradei din Mos
cova au susținut un program artistic 
aplaudat de publicul spectator ; de 
asemenea, a avut loc o întîlnire cu 
locuitorii Moscovei. Vorbitorii au e- 
vocat importanța actului de la 23 Au
gust 1944 și s-au referit la succesele 
obținute de poporul român pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării spre co
munism, prezentind, totodată, evolu
ția ascendentă a relațiilor de priete
nie româno-sovietice.

Ministerul Apărării Naționale al 
R.P. Chineze a organizat la o mare 
unitate militară din garnizoana BEI
JING o adunare festivă. Au parti
cipat Yang Shin, comandantul ad
junct al trupelor din garnizoana Bei
jing, Zhan Pingyu, locțiitor al șefului 
relațiilor externe din M.A.N., Hu 
Sh Ishou, comandantul marii unități, 
alte cadre de conducere și peste 1 200 
de militari din această unitate. în 
cuvintările rostite de către atașatul 
militar român, Ion Dubeșteanu, și 
Wang Jin, comisarul politic al marii 
unități, au fost subliniate însemnăta
tea istorică a actului de la 23 Au
gust 1944, care a deschis o eră nouă 
în istoria țării noastre, succesele re
marcabile dobîndite de poporul ro
mân în perioada de după Congresu1 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, care a ales în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost evocate, totodată, bunele 
relații de prietenie frățească, solida
ritate militantă și colaborare multi
laterală dintre România și R.P. Chi
neză, dintre popoarele și armatele 
române și chineze.

La monumentele eroilor români 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
orașelor cehoslovace Brno, Kromeriz, 
Havlickuv Brod, Humpolec, Pustimer 
și Banov de sub ocupația fascistă, 
au fost depuse coroane de flori din 
partea organelor de partid și de stat 
locale și a Ambasadei române. Au 
luat parte reprezentanți ai comitete
lor orășenești de partid, comitetelor 
naționale, oameni ai muncii, pionieri. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
României și Cehoslovaciei. în alocu
țiunile rostite, reprezentanții ceho
slovaci au exprimat sentimente de 
adîncă recunoștință poporului român 
pentru contribuția adusă la elibera
rea Cehoslovaciei de sub fascism.

în orașul cehoslovac IIAVLICKUV 
BROD a avut Ioc o întîlnire a mem
brilor ambasadei române cu cadre de 
partid și de stat. în alocuțiunile rosti
te, Karel Moravec, vicepreședintele 
Comitetului național raional, și Mar
cel Mămularu, însărcinat cu afaceri 
a.i. al tării noastre in R. S. Ceho
slovacă, au evidențiat însemnătatea 
istorică a actului revoluționar de la 
23 August 1944, succesele obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R.. in opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-cehoslovace, subliniind că 
factorul determinant pentru extin
derea și aprofundarea raporturilor 
dintre România și Cehoslovacia îl 
constituie întîlnirile și convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai țărilor noastre. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak.

La Ambasada română din SOFIA 
a avut loc o conferință de presă, la 
care au participat activiști ai C.C. al

P. C. Bulgar, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, televiziu
nii și radioului bulgar, ai principale
lor cotidiane și periodice. Petru Du
minică, ambasadorul țării noastre, a 
vorbit despre semnificațiile actului 
de la 23 August 1944, care a deschis 
o nouă eră în istoria României, in- 
fățișînd profundele prefaceri revolu
ționare petrecute în societatea româ
nească în anii socialismului, succese
le obținute de poporul nostru în pe
rioada ce a urmat Congresului al IX- 
lea al P.C.R., care a ales în fruntea 
partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorul a evocat con
tribuția activă a României la soluțio
narea constructivă a complexelor 
probleme ale lumii contemporane.

La conferința de presă organizată 
la Ambasada României din BERLIN, 
Gheorghe Tache, ambasadorul țârii 
noastre, a reliefat importanța istorică 
a actului de la 23 August 1944 în 
viața poporului român, succesele în
semnate obținute de țara noastră în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, precum 
și evoluția ascendentă cunoscută de 
relațiile dintre P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre România și R. D. Germană.

La cinematograful „Ard" din ULAN 
BATOR a avut loc vernisajul expo
ziției de fotografii „România-31“ și a 
fost organizată o gală a filmului ro
mânesc. Au participat C. Davaadas, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.P.R.M., I. Baatatarzgt, adjunct al 
ministrului culturii, reprezentanți ai 
Asociației de prietenie mongolo-ro- 
mână, alte persoane oficiale, un nu
meros public.

La complexul expozițlonal din ora
șul HOLGUIN a avut loc vernisajul 
expoziției „P.C.R. — la a 60-a aniver
sare", organizată de Institutul cuba
nez de prietenie cu popoarele 
(I.C.A.P.) și Ambasada României Ia 
Havana. Au asistat Gaspar Garcia, 
membru al Biroului Organizației P.C. 
din Cuba a provinciei Holguin, repre
zentanți ai Ministerului Relațiilor 
Externe și ai I.C.A.P., reprezentanți 
ai organizațiilor locale de partid și 
obștești, oameni de cultură, ziariști, 
un numeros public. Ambasadorul ro
mân, Neculaiu Moraru, a reliefat 
semnificația actului de la 23 August, 
realizările poporului român în anii 
socialismului, direcțiile principale ale 
politicii externe românești și relații
le de prietenie și colaborare ramâno- 
cubaneze.

Ambasada țării noastre la DAMASC 
a organizat în colaborare cu Asocia
ția de prietenie Siria-România o adu
nare festivă în sala Federației Gene
rale a Sindicatelor Siriene. Despre 
semnificația evenimentului sărbătorit 
de poporul român au vorbit Ahmed 
Al Assad, vicepreședinte al Comite
tului de solidaritate afro-asiatică, vi
cepreședinte al Asociației de priete
nie Siria-România. și Grigore Co- 
martin, ambasadorul român la Da
masc. La încheierea adunării festive, 
asistența,’ fprțnațft din cadre din con
ducerea de partid și de stat, activiști 
pe linie sindicală și numeroși oa
meni ai muncii, a adoptat cu entu
ziasm o telegramă de felicitare, cu 
ocazia zilei de 23 August, adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

La adunarea festivă organizată la 
LONDRA de Asociația de prietenie 
Marea Britanie-România. Harry 
Francis, președintele asociației, a 
rostit o cuvîntare în care a evidențiat

semnificația istorică pentru poporul 
român a evenimentului de la 23 Au
gust 1944, realizările României pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. S-a subliniat 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in elaborarea politicii interne a 
țării, precum și în promovarea unei 
politici de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii. Vasile Gliga, amba
sadorul României la Londra, a evocat 
rolul revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, condusă de Partidul Comunist 
Român, in evoluția ulterioară a 
României. în continuare a fost evi
dențiată politica externă activă des
fășurată de România și președintele 
Nicolae Ceaușescu. în acest context 
au fost relevate bunele relații româ- 
no-britanice, însemnătatea vizitei de 
stat efectuate in Marea Britanie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu în 1978. La 
adunare au participat Tom Turvey, 
președintele Comitetului Național 
Executiv al Partidului Cooperatist din 
Marea Britanie, James Johnson, pre
ședintele Grupului parlamentar bri
tanic de prietenie cu România, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, șefi de misiuni diploma
tice acreditați la Londra, membri ai 
Asociației de prietenie Marea Brita
nie-România.

La Biblioteca municipală din 
JYVASKYLA, cea mai mare și rpai 
modernă bibliotecă din Finlanda, a 
fost inaugurată o expoziție de 
carte românească. Cu ocazia fes
tivității a fost subliniată impor
tanța acestui act de cultură pen
tru mai buna cunoaștere a României 
in Finlanda, a fost exprimată satis
facția că volumele prezentate vor 
intra în fondul de cărți al bibliotecii, 
în același oraș a fost prezentat fil
mul românesc „Septembrie", care s-a 
bucurat de o apreciere deosebită din 
partea celor prezenți. La manifestă
rile desfășurate la Jyvaskyla au luat 
parte Jaako Loven, primarul muni
cipiului, membri ai Comitetului ju
dețean Finlanda centrală a P.C.F., 
ai conducerii Asociației de prietenie 
Finlanda — România, prieteni ai 
României din oraș, ziariști. A fost 
prezent ambasadorul român Maria 
Stănescu.

La Ambasada română din ADEN 
a avut loc o conferință de presă Ia 
care au participat redactori ai prin
cipalelor publicații din R.D.P. Ye
men, reprezentanți ai posturilor de 
radio și televiziune, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, atașați de presă.

în localitatea iordaniană EL-HSSA 
a avut loc o seară culturală româneas
că în cadrul căreia a fost prezentat 
un program de filme documentare. 
Deschizînd manifestarea, directorul 
grupului de specialiști români a ex
primat satisfacția deosebită de a 
preda înainte de termen partenerului 
iordanian, în cinstea zilei de 23 Au
gust, cel de-al doilea tronson al liniei 
electrice de inaltâ tensiune care lea
gă capitala Iordaniei de sudul țării.

Săptăminglul Partidului Democra
ția din Coasta de Fildeș. „FRATER- 
NITE HEBDO", a publicat, sub titlul 
„România — sărbătoarea națională și 
al 7-lea plan cincinal", un amplu ar
ticol, însoțit de fotografia președin
telui Nicolae Ceaușescu. în articol 
se subliniază că „poporul român 
sărbătorește această a 37-a aniver
sare cu sentimente de deplină bucu
rie, deoarece Partidul Comunist 
Român a fost acela care a condus 
clasa muncitoare, întregul popor ro
mân pe drumul emancipării sociale. 
Rezultatele obținute demonstrează o

dată In plus că întreaga politică a 
P.C.R. este axată pe promovarea 
progresului și a prosperității țării, 
fapt ce a declanșat o amplă mobili
zare in rîndul poporului, strîns unit 
în jurul președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

La Ambasada Republicii Socialiste 
România din BRAZZAVILLE a avut 
loc o conferință de presă, cu care 
prilej însărcinatul cu afaceri a.i. al 
țârii noastre a evocat drumul parcurs 
de România în ultimii 37 de ani, 
marile succese obținute de poporul 
român în toate domeniile de activi
tate, angajarea sa plenară pentru 
transpunerea în viață a Programului 
partidului, a istoricelor hotărîri ale 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.

La sediul Ambasadei române din 
ADDIS ABEBA a avut loc o con
ferință de presă, în cadrul căreia în
sărcinatul cu afaceri a.i. al țării 
noastre. Ion Porojan, a vorbit despre 
semnificația evenimentului aniver
sat, despre realizările poporului 
român în anii socialismului.

în localitatea marocană NADOR a 
fost organizată o seară de filme do
cumentare românești, care au relevat 
trecutul de luptă, precum și suc
cesele obținute de poporul român în 
anii socialismului. Printre numeroșii 
spectatori prezenți se aflau și specia
liștii români de pe șantierele portua
re Nador și Ras Kebdana.

Ambasadorul român la BOGOTA, 
Gh. Dobra, a vorbit la posturile de 
radio și televiziune naționale de stat 
din Columbia, subliniind însemnăta
tea actului de la 23 August 1944, rea
lizările deosebite obținute în dezvol
tarea economico-socială a României, 
îndeosebi de cînd se află la conduce
rea partidului și a statului nostru 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Radioul 
și televiziunea columbiană au trans
mis programe speciale dedicate marii 
sărbători a poporului român.

La conferința de presă ce a avut 
loc -la Ambasada română de la 
BERNA, ambasadorul tării noastre. 
Mircea Malița. a prezentat semnifi
cația zilei de 23 August, realizările 
obținute de poporul român, politica 
de pace și colaborare a țării noastre, 
ale cărei grăitoare expresii sint ini
țiativele și propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea 
unor noi relații in Europa și în in
treaga lume. Au participat șeful Ofi
ciului de presă și informații al gu
vernului elvețian, dr. Othmar Uhl, 
purtători de cuvint ai partidelor re
prezentate în parlament, redactori 
șefi și ziariști de la' principalele pe
riodice. marile publicații economice si 
studiourile de radioteleviziune din 
Elveția.

La CANBERRA a avut loc deschi
derea expoziției de fotografii „Româ
nia 1981". ce reflectă realitățile con
temporane românești, succesele ob
ținute de poporul nostru. La verni
sajul expoziției organizate de mi
siunea română in colaborare cu Aso
ciația de prietenie Australia—Româ
nia au participat reprezentanți ai 
unor ministere și instituții centrale 
australiene, oameni de cultură, mem
bri ai corpului diplomatic, ziariști.

La Ambasada română din TEL 
AVIV a avut loc o conferință de 
presă la care au luat parte reprezen
tanții principalelor publicații coti
diene și periodice, ai posturilor de 
radio și televiziune și ai Asociației 
ziariștilor. Ambasadorul român. Con
stantin Vasiliu, a evidențiat semni
ficația istorică a evenimentului săr
bătorit și a prezentat principalele 
orientări și înfăptuiri ale operei de 
edificare a noii societăți socialiste in 
România, precum și ale politicii ex
terne a țării noastre. (Agerpres).

„NU BOMBEI CU NEUTRONI 1", „Noile rachete americane consti
tuie un pericol pentru Austria 1“ — sub aceste lozinci s-a desfășurat 
la Viena o demonstrație de protest organizată de P.C. din Austria. De
monstranții au răspindit manifeste în care se arată că bomba cu neutroni 
constituie un pericol pentru popoarele europene și din intreaga lume, 
sporind pericolul izbucnirii unui război nuclear.
ÎNTREVEDERE INDIANO-FRAN- 

CEZA. Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, l-a primit luni pe 
ministrul francez»al relațiilor ex
terne, Claude Cheysson, aflat în vi
zită la Delhi — relatează agenția 
France Presse. în timpul convorbi
rii a fost subliniată dorința părților 
de a intări relațiile de cooperare 
dintre India și Franța. Cu acest pri
lej, șefului guvernului indian i-a 
fost remis un mesaj personal 
din partea președintelui Franței, 
Francois Mitterrand.

REUNIUNEA BĂNCILOR CEN
TRALE DIN AFRICA. La Addis 
Abeba s-a încheiat a șaptea reu
niune a Asociației băncilor centrale 
din Africa. Reprezentanții unui nu
măr de 29 de țări africane prezenți 
la reuniune au aprobat planurile șt 
bugetul asociației pe exercițiul 
1982/1983. Au fost adoptate o serie 
de rezoluții în probleme valutar- 
financiare. precum si privind mă
suri comune ale participanților 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice internaționale.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI, 
Ramalho Eanes, și-a încheiat luni 
seria de consultări cu reprezentan
ții formațiunilor politice ce au 
deputați în parlament, precum și 
cu membri ai cabinetului demisio- 
nar, în vederea desemnării viito
rului șef de guvern. Potrivit obser
vatorilor politici din Lisabona, pre
ședintele Eanes îl va convoca azi 
la Palatul Belem pe fostul premier 
Francisco Pinto Balsemao pentru 
a-i Încredința misiunea alcătuirii 
viitoarei echipe guvernamentale.

CONSULTĂRI INTERAFRICA- 
NE. Președintele Sudanului, Gaafar 
El Nimeiri, a conferit cu președin
tele Nigeriei, Alhaji Shehu Shagari 
care a întreprins o scurtă vizită 
oficială la Khartum. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme le
gate de evoluția relațiilor dintre 
cele două țări și de situația pe plan 
african și internațional.

Comunicatul Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
cu privire la întîlnirile conducătorilor de partid 
și de stat ai U.R.S.S. și altor țări socialiste

Miting cu prilejul 

celei de-a 90-a 

aniversări a întemeierii
MOSCOVA 24 (Agerpres). — Biroul 

Politic al Comitetului Central al 
P.C.U.S. a analizat și aprobat rezul
tatele întîlnirilor pe care le-a avut 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Leonid Ilici 
Brejnev, cu conducători de partid șl 
de stat ai unor țări socialiste, trans
mite agenția T.A.S.S.

în acest cadru a fost evocată intil- 
nirea prietenească dintre tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care 
a avut loc la 31 iulie 1981 in 
Crimeea.

în comunicatul dat publicității se 
arată că in cadrul întîlnirilor din

Crimeea au fost discutate probleme 
ale colaborării bilaterale și s-au con
venit înțelegeri care vor contribui la 
dezvoltarea economiilor țărilor res
pective. Crește continuu — se relevă 
în comunicat — însemnătatea colabo
rării țărilor socialiste, atît pe bază 
bilaterală, cît și în cadrul C.A.E.R.

De asemenea, în comunicat se 
arată că în cadrul întîlnirilor din 
Crîfmeea s-a subliniat necesitatea 
așezării, mai ales în secolul atomic, 
a relațiilor între state, cu sisteme so
ciale diferite pe principiile coexisten
ței pașnice, a unui dialog construc
tiv permanent, dezvoltării colaboră
rii reciproc avantajoase și s-a rele
vat însemnătatea dialogului și coope
rării între forțele care sînt preocu
pate de actuala situație internațio
nală și urmăresc consolidarea secu
rității internaționale.

P. C. Bulgar
SOFIA 24 (Agerpres) — Pe colina 

Buzludja a avut loc, la 23 august, un 
miting consacrat celei de-a 90-a ani
versări a întemeierii Partidului Co
munist Bulgar. Aici, în munții Stara- 
Planina, Dimităr Blagoev și tovarășii 
săi au întemeiat partidul revoluțio
nar marxist al clasei muncitoare 
bulgare. Au fost prezenți Todor Jiv- 
kov, secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți conducători 
de partid și de stat bulgari.

Importanța evenimentului sărbăto
rit a fost evocată de Grișa Filipov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria.

Plenara C.C. al 
P.C. Finlandez

HELSINKI 24 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Finlandez, care a examinat mă
surile practice legate de îndeplinirea 
hotârîrilor Congresului al XIX-lea 
al P.C. Finlandez, probleme ale vie
ții internaționale. Raportul la plenară 
a fost prezentat de A. Saarinen, pre
ședintele P.C. Finlandez. Plenara a 
adoptat o rezoluție in care se con
damnă cu fermitate hotărîrea Admi
nistrației S.U.A. de a trece la fabri
carea și stocarea armei cu neutroni, 
fapt ce sporește pericolul izbucnirii 
unui război nuclear. Un prim pas 
spre interzicerea definitivă a armei 
nucleare, apreciază documentul, tre
buie să-1 constituie lărgirea mișcării 
de masă pentru crearea de zone 
denuclearizate. în acest sens, se im
pune cu necesitate crearea în partea 
de nord a Europei a unei zone lipsite 
de arma nucleară.

S-a hotărît crearea unei comisii 
pentru continuarea activității de ela
borare a programului P.C.F., pe baza 
hotârîrilor Congresului al XIX-lea și. 
a unei comisii pentru analizarea re
zultatelor participării P.C.F. la gu
vern.

1AAGENȚIILE DE PRESA 
neșcurț

CONCEDIERI ÎN S.U.A. Compa
nia aeriană americană „Eastern 
Airlines" a anunțat că, incepînd de 
la 16 septembrie, va concedia un 
număr de 1 500 de angajați. Alte 
companii de aviație confruntate cu 
serioase dificultăți financiare, in 
special datorită creșterii prețurilor 
la carburanți și scăderii numărului 
de pasageri, au procedat la o redu
cere cu 20 la sută a traficului lor.

PROGRAMUL REFORMEI A- 
GRARE elaborat de forțele patrio
tice din țară va fi înfăptuit inte
gral — a declarat primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe. Premierul Mugabe a subli
niat. totodată, insemnătatea conso
lidării unității naționale in vederea 
Înfăptuirii cu succes a sarcinilor

construcției unei noi vieți în Zim
babwe. Primul ministru s-a pronun
țat in favoarea organizării unui re
ferendum privind instituirea in țară 
a unui regim unipartid.

RIPOSTA DATA NEONAZIȘTI
LOR. Un grup de elemente neona
ziste americane care au încercat să 
organizeze un miting la Detroit, in 
parcul Kennedy, a fost împrăștiat 
de participanta la o demonstrație 
de protest inițiată de organizațiile 
cetățenești din acest oraș.

DEFICITUL BALANȚEI EXTER
NE a Portugaliei a fost în 
primul semestru al acestui an de 
604 milioane dolari. Potrivit calcu
lelor economiștilor, la finele anului 
curent deficitul balanței externe va

atinge 2.461 miliarde dolari, depă
șind de două ori nivelul înregistrat 
în cursul anului trecut.

NUMĂRUL ȘOMERILOR înregis
trați In Suedia in luna iulie era 
de 104 000, cu 24 000 mai mulți decit 
in urmă cu un an. Presa subliniază 
că este pentru prima oară după 
mulți ani cînd numărul șomerilor 
a depășit In Suedia nivelul de

100 000 de persoane în lunile de 
vară. Jumătate din șomerii înregis
trați sint intre 16 și 24 de ani.

SONDA SPAȚIALA AMERICA
NA „VOYAGER-2" își continuă 
evoluția, marți urmlnd să se întâl
nească cu planeta Saturn. Specia
liștii laboratorului de la Pasadena 
care urmăresc zborul sondei au 
anunțat că fotografiile realitate bi
lele trecute nu au permis elucida
rea „misterului" lui „lapetus", un 
satelit al planetei care are o emis
feră acoperită cu o. materie neagră 
asemănătoare cu asfaltul, iar cea
laltă cu gheață. Fotografiile sint 
suficient de amănunțite pentru a 
permite observarea acestui feno
men. Specialiștii nu pot preciza 
însă dacă materia respectivă pro
vine din subsolul planetei sau din 
depunerile de asteroizi pe suprafața 
ei.

COMITETUL CVADRIPARTIT ARAB inspreinat să contribuie la regle
mentarea situației din Liban s-a întrunit la Beirut, la nivel de ambasadori, 
sub președinția șefului statului libanez, Elias Sarkis. Pe fondul unei de
gradări sensibile a situației de la Beirut, au fost examinate probleme 
legate de securitatea internă în țară, rezultatele contactelor cu diferi
tele părți libaneze implicate in confruntările din Liban, destinate să ducă 
la reconcilierea națională, și pregătirile in perspectiva reuniunii la nivel 
ministerial a comitetului, prevăzută pentru începutul lunii septembrie.

CU BALONUL PESTE CANA
LUL MÎNECII. A fost efectuata 
prima traversare a Canalului Mi
nerii cu ajutorul unui balon pro
pulsat de energia solară. După cum 
informează agenția France Presse, 
balonul solar britanic „Solar World 
Forum", plecat de la Barham, la 
nord-est de Londra, a traversat 
Canalul Minecii și a aterizat la 
Audrehem, in apropiere de Licques.

CAPRICIILE . VREMII. 14 per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
19 sint date dispărute din cauza 
taifunului Thad, care a traversat 
duminică partea de nord și centrală 
a Japoniei, cel mai puternic care 
s-a abătut asupra acestei țări in 
ultimii doi ani. Pagubele materiale 
sint deosebit de mari, aproape 
14 000 de oameni rămînind fără lo
cuințe. ca urmare a ploilor și via
turilor puternice (126 kilometri pe 
oră) pe care taifunul le-a antrenat. 
Poliția a anunțat că 86 de poduri 
au fost deplasate de ape, șoselele 
au fost rupte în aproape 300 de 
locuri, au avut loc 230 de alunecări 
de teren, iar peste 3 000 de case și 
3 000 de hectare de terenuri arabile 
sint afectate de inundații. De ase
menea, a avut serios de suferit 
traficul aerian și maritim.
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