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Cu privire la majorarea

pensiilor militare de stat

Prezentarea scrisorilor de acreditareStimați tovarăși.

posturile noastre de ra

transmite direct din Piața

Aviatorilor din Capitalâ
(Agerpres)parada militară și de-

oamenilormonstrația

bătoririi împlinirii a 28

de ani de la înfăptuirea
S Um* II tovarăși

insurecției armate și eli

berarea României de sub

tovarășului Nicolae Ceaușescujugul fascist.
(Continuare în pag- a H-a)

Canadei Ia București, Brace M.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

muncii consacrate sar

iraordlnri- șl plenipotențiar al

OS ■

In ziua de 22 august a.c„, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Aboubakar BIro Kante, 
care șl-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Repu
blicii Guineea în țara noastră. (Ciivintiirilo rostite 
în pagi, a rV-a).

televiziune vor

(Continuare in pag. a n-a)

în pagina a lll-a

Williams, în legătură cu plecarea 
definitivă a acestuia din țara 
noastră.

sociale de stat, 
pensiilor I. O. K /?.

și ajutoarelor sociale

în prezidiu Iau 1M tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș, Manca 
M&neseu, Paul Niculescu-MMl, 
Gbcorghe Pană, Gheprghe RSclti- 
leseu, Virgil Trofln, Hie Verdel, 
Gheorghe Cioară, general de 
armată Ian Ioniți, precum șl 
Chim Stoica, Constantin Plrvu- 
lescu, GMzeLa Vara, Constantin 
țflnleseu, Nicolae Găină, Van
da Nicolschl, Pavel Bojan — 
vcehl mii3, fanți ai mișcării num- 
dtoraștl din țara noastră, Miron 
Nieolescu, președintele Acade
mie! Republici! Socialiste Româ
nia, Zaharin Stanca, președin
tele Uniunii Scriitorilor, Dan 
Marțian, prfm-secretar si C.C. 
al U.T.C, ministru pentru pro
blemele tineretului, Suia-na Gâ- 
deo, președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, general-colo
nel Ion Gheorgho, prlm-adjuruc: 
el ministrului forțelor armate ți 
țsf al Marelui Stat Major, 
Islvnn Pcterfl, președintele Con
siliului oamenilor muncii da na
ționalitate maghiară din Româ
nia, Anton Breltenhofer, vice
președinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană din România, general 
de armată lacob Teclu, general 
de armată in rezervă C. Vasl- 
lin-Rișcanu, general locotenent 
In rezervă Gheorghiu Glieorghe 
— foști comandanți de mari uni
tăți In războiul antihitlerist, 
Voslle Ise.ru, Erou al Muncii

în ziua de 22 august a.c., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Phagna La Norlndr, care șl-a 
prezentat scrisorile do acreditare în calitate de am ba
rul dor extraordinar șl plenipotențiar al Regatului L&o- 
sulul în Republica Socialistă România. (Cuvlnffi
rile rostite în pag. a rV-a).

Cu privire la majorarea 
pensiilor de asigurări

Sărbătorirea zilei de 23 August are 
loc anul acesta In condițiile puterni
cului avlnt politic generat de recenta 
Conferință Națională a Partidului 
Comunist Român, ale activității clo
cotitoare pentru traducerea in viață 
a holărlrilor de Însemnătate istorică 
adoptate de acest înalt for ăl parti
dului, pentru Înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea in ve-

UUA-IM. Ut, tUJit. ILQ W 

tradiții ale Iuț 
poporului român, că a știut — In erm- 
dlțliie agravării crizei regimului fas
cist, ale creșterii voinței de luptă a 
poporului — să coaiizezo Intr-un 
front larg clasa muncitoare, țărăni
mea, Intelectualitatea, păturile mij
locii ale populației, armata, tinere
lul, toata forțele democratice șl pa
triotice, antifasciste ale societății, 
monarhia șl alte cercuri ți persona
lități politica, orientindu-ls m direc
ția răsturnării regimului dictatorial 
mllltaro-fnsctat, a scoaterii țării din 
războiul antisovlntlc șl întoarcerii ar
melor împotriva Germaniei hitleria- 
te. Este, de asemenea, un mare me
rit al Partidului Comunist Român că 
a folosit condițiile externe favorabile 
pentru declanșarea Insurecției, create 
prin victoriile dedșivc obținute' de 
Uniunea Sovietică Împotriva Germa
nici naziste prin lupta celorlalte na
țiuni ale coaliției antihitleriste, prin 
succesele luptei da rezistență a po
poarelor înrobite ds fascism.

în memoria poporului nostru vor 
rămlne Înscrise, pentru totdeauna 
eroicele lupte desfășurate de ostașii 
șl ofițerii români, de gărzile paMo- 
llce organizate de partidul comunist, 
care, cu sprijinul entuziast al mun
citorilor ți țăranilor, al mafii majo
rități a populației, au asigurat răs
turnarea regimului antonescian, au 
luptat vitejește pentru Infrlngerea șl 
izgonirea trupelor hitlerlste. Intr-o 
atmosferă do fnalt avlnt patriotic, 
Însuflețită de chemarea partidului, a 
celorlalte forțe antifasciste, Întreaga 
armată romfină a Intor» armele Îm
potriva Germanici hltierlste și a 
participat la zdrobirea definitivă o 
acesteia, acoperlndu-re de glorie în 
luptele purtata alături de eroica ar
mată sovietică pentru eliberarea ln«

împlinlrwi a 28 de ard do la 
eliberarea României do cub 
jugul fascist, marea sărbătoare 
națională a poporului nostru, 
aniversată anul acesta, sub sem
nul puternicei Însuflețiri eu 
care oameni! muncii de la ora
șe șl sate au trecut Ia Înfăptui
rea vastului program elaborat 
da Conferința Națională a par
tidului, pentru îndeplinirea 
cincinalului Înainte de termen, 
cub semnul pregătirilor pentru 
sărbătorfroa unul sfert da veac 
do la proclamarea Republicii, a 
prilejuit desfășurarea unei im
presionanta adunări festive, 
organizate marți după-amiază 
de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. șt consiliul 
popular municipal.

Sala Palatului. Fundalul sce
nei este Împodobit sărbătorește. 
Stema Republicii Socialiste 
România este Încadrată de da
tele festive ,23 August 1044— 
1972*, do drapelele patriei ®1 
partidului.

La intrarea In sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a con
ducătorilor do partid șl de stat, 
întreaga asistență actamâ, ova
ționează, dind expresie senti
mentelor do dragoste față da 
partid, conducătorul Încercat si 
poporalul român. Ovațiile, urale- 
lo și aplauzele nu contenesc mi
nute In șir. întreaga asistență 
scandează „Caaușeacu — P.C.R.".

In ziua de 22 august a.c. a avut 
Ioc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca Invi
tați miniștri șl alțl conducători ai 
organelor centrale de stat, pre
cum șt președinții unor comisii 
permanenta ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de. Stat a dezbătut șt 
adoptat următoarele decrete : De
cretul cil privire Ia majorarea 
pensiilor de asigurări sociale de 
stat, pensiilor I.O.V.R. și ajutoare
lor sociale ; Decretul privind ma
jorarea pensiilor militare de stat; 
Decretul- privind organizarea șl

Sărbătorim astăzi Împlinirea a 23 
&> ani da la Înfăptuirea Insurecției 
naționale armata șl eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, moment da 
o eovlrșltoaro însemnătate pentru 
destinele țării, încununare atrălutită 
a luptelor pline de eroism, dusa de-a 
lungul veacurilor da poporul nostru 
Împotriva asupririi șl exploatării, 
pentru libertate națională și socială, 
pentru propășirea șl progresul patriei. 
Ziua de 23 August a deschis o nouă 
eră tn istoria noastră milenară, era 
unor profunde prefaceri revoluționa
re. Pe temelia acestui act istoric, po
porul român șl-a cucerit indepen
dența reală șl suveranitatea deplină, 
a făurit orinduirea socialists, creln- 
du-și o viață liberă, și-a asigurat un 
loc demn Intre popoarele lumii.

Evoci nd marca sărbătoare a elibe
rării, gindurlle poastro ce Îndreaptă 
pline de recunoștință către partidul 
nostru comunist, Inițiatorul, organi
zatorul șl conducătorul insurecției 
naționale antifasciste armate.. Este 
meritul Incontestabil al partidului 
nostru, continuatorul celor mai nobile 
tradiții ale luptei pentru libertate a

darea făuririi societății wcloliste 
multilateral dezvoltate. Ea are loc in 
atmosfera Însuflețită a marii Între
ceri socialista, care a cuprins întrea
ga țară in Intlmpinnrea aniversării 
unul sfert de veac de la proclama- ■ 
rea Republicii, a muncii entuziaste 
c® se desfășoară In orașe șl sate pen
tru Îndeplinirea prevederilor actunlu.- 
lul plan cincinal Înainte de termen.

Mărețele obiective pe care ni le 
propunem astăzi se ‘întemeiază pe 
succesele obținute de poporul nostru 
In perioada caro a trecut de la eli
berarea țârii In construcția economică 
șl socială. Tabloul acestor realizări 
reprezintă o oglindă vie a drumului 
parcurs in anii do libertate, o expresie 
viguroasă a justeței politicii partidu
lui, a superiorității noii orlndulrl so
ciale. în răstimpul istoricește scurt de 
după eliberare. România a depășit 
înapoierea moștenită da in regimul 
burghezo-moșieresc, inseriihdu-se pe 
calea unui puternic avlnt economic și 
social. Ca rezultat al politicii parti
dului de dezvoltare susținută a for
țelor da prctluețlop pe baza Industria
lizării jSO'Clalirte, România ti devenit 
o țară induslrlal-agrarfl, cu o econo
mie In plin proces de dezvoltare și 
modernizare. Industria noastră, care 
a cunoscut o importantă diversificare 
și dezvoltare cantitativă și calitativă, 
o înregistrat in anii spclolismuiul o 
creștere cu ritmuri anuale situate In 
zona celor mal dinamice realizări ob
ținute pa plan Internațional. Dotoriifi 
acestui fapt, unul acesta producția 
globală Industrială esto de 21 de .ori 
mai mare decit in 1938.

Cooperativizarea agriculturii 1 a 
creat cadrul social ți organizatoric 
pentru progresul continuu- al forțe
lor de producț.ie; din această ramură, 
pentru creșterea contribuțlet sale 
la satisfacerea necesităților econo
miei naționale.- Ia ridicarea nivelului 
de trai al poporului. După cum este 
cunoscut, producția globală agricolă 
a fost anul trecut de .1.9 ori mal mare 
decît nivelul antebelic.

Rezultate însemnate nu fost obți
nu!» fi in celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, in dezvoltarea 
construcțiilor, transporturilor, tele
comunicațiilor. clrcutațiol mărfurilor, 
serviciilor pentru populație.

La temelia realizărilor obținut® în 
creșterea și dezvoltarea tortelor de 
producție, a avuției naționale a stat 
si stă politica consecventă n partidu
lui de rcpnrtlza-e judlctoariLa veni
tului național. Paralel cu creșterea 
continuă a-fondului do consum, s-a 
asigurat alocarea unei părți însem
nate a venitului nnțlonal. pentru 
fondul de dezvoltare economlco-so- 
cialâ, infăp!ulndu-se astfel un vast 
program de investiții. Rolul hotfiritor 
pe care această politică- l-a avut în. 
accelerarea progresului economic al 
tării noastre rezultă cu pregnanță din

tregului teritoriu al paLriel, In bătă- 
lUIc pentru nlungarea hitleristllor din 
Ungaria șl Cehoslovacia.

Evocintr naiste memorabile eveni
mente, aducem astăzi, ta marea noas
tră sărbătoare, un fierbinte omagiu 
tuturor fiilor poporul ui — revoluțio
nari, luptători din rezistență, patrioțl 
și ostași — care s-au Jertfit pentru 
Infrlngerea fascismului, pentru liber
tatea șl fericirea patriei. Exprimăm, 
totodată, profunde sentimente de 
prețuire față de Uniunea Sovietică, 
de eroismul poporului sovietic, care 
a purtat pe umerii săi greul 
războiului' antihitlerist, a adus o 
contribuție da mare ■ Însemnătate la 
ellberaraa patriei noastre, la salvarea 
omenirii de pericolul fascist. în focul 
luptei comune împotriva fascismului 
s-a cimentat puternic frăția de arme 
româno-sovletică. s-au pus temelii 
trainice relațiilor do prietenie intre 
popoarele șl țările, noastre.

Acordăm, de asemenea, o înalta 
prețuire aportului celorlalte țâri din 
coaliția ahtihltlerislă, iti milioanelor 
de luptători din rezistență la victoria 
finală asupra hlUertemuluL

Piatră do hota- In istorin poporului 
român, Insurecția din august 1M-J a 
marcat Începutul transformărilor re
voluționare pe calea Împlinirii idea
lurilor de libertate națională șl drep
tate socială ale oamenilor muncii din 
patria noastră. Sub conducerea Parti
dului Comunist Român, lupta enti- 
tascistă, democratică s-a transformat 
rapid într-o mișcare socială de o am
ploare fără precedent, care a schim
bat întregul cur» al evoluției socie
tății'românești. Forțele reacționare 
au fost Infrinte șl eliminate din via
ta politică a țării ; a fost instaurată 
șl s-a consălldat continuu puterea de
mocratică n poporului, In frunte cu 
clasa muncitoare, care a permis tre-; 
cerea României pe făgașul Înnoitor al 
«dllicării orindi

Victoria! Insurecției, înfăptuirea cu 
“■oluțlel populare, făurirea 

1,luptei eroice 
tio, pline de 

o oamenilor muncii, fără

republicat In Buletinul Ofldal al 
Republicii Socialiste România nr. 
45 din 14 mal 1972 ; Decretul pen
tru ratificarea Protocolului adi
țional la Convenția dintre Repu
blica Socialista România ș! Repu
blica Austria cu privire la asis
tența juridică în materia dreptului 
civil șl de familie șl la valabili
tatea șl transmiterea actelor,sem
nată la Vlena, la 17 noiembrie 
1965.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil dezbătute șl avizate fa
vorabil de comisiile permanenta 
de specialitate ale Marii Adunări 
Naționale. ‘

în continuare au fost rezolvata

I pe făgașul Înnoitor 
lulrll socialiste.

:tiel, 
succes a revoluției popu 
noii societăți silit rodul 
și al activității ncotoii! 
abnegație!.- ___ ! ______ ________
deosebii*® de naționalitate, cere au 
urmat cu încredere neabătută linia 
politică generală a partidului comu
nist, nslgurind lichidarea, exploatării 
omului de către om, generalizarea 
relațiilor socialiste do producție, afir
marea noii orlndulrl sociale pe pă- 
mintul patriei, progresul și Înflorirea 
multilaterală a României socialiste.

Președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii SoclaltaJe Rqjnânlo, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
dimineața pe ambasadorul ex-

funcțlonnrea Comitetului de Stat 
pentru Prețuri ; Decretul pentru 
completarea articolului 5 din Le
gea contractelor economice nr. 71 
din 2B decembrie 1069 ; Decretul 
pentru modificarea Decretului 
nr. 673/1069 privind organizarea șl 
funcționarea Ministerului Indus
trie! Metalurgice, devenit Legea 
nr. 53/1060, cu modificările ulte
rioare ; Decretul pentru modifica
rea articolului 67 din Legea nr. 
.12'1971 privind încadrarea și pro
movarea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat; 
Decretul pentru înlocuirea Anexei 
la Decretul nr. 32911906 privind 
fcirculația pe dramurile publice, 
aprobat prin Legea nr. ÎVIOGO șl
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Ordin de zi
(tîrmarc din pag. I)

fapnil că In prezent dispunem da 
fonduri fixe productive in vnloaro 
de circa 810 miliarde lei. din care 
3/4 au fost .puso in funcțiune In ulti
mii 10 ani. Construirea pe Întreg cu
prinsul țări! a mii de obiective eco
nomice si soclal-pulturale asigură 
ridicarea la un nivel superior do ci
vilizație materială șl-spirituală a tu
turor județelor, a'orașelor sl satelor 
patriei; lichidarea decalajelor moș
tenite din trecui. In vederea îmbu
nătățirii condițiilor de viață și do 
muneft pentru toți cetățenii târli.

Prognoza dezvoltării României Jn 
următoarele două decenii, înfățișată 
In raportul tovarășului Nlcolaa 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului, are drept pivot principal 
realizarea unul- puternic avlni al for
țelor de producție, po temelia știin
ței și tehnicii moddrne. Accentuarea 
dezvoltării industriei va face posibilă 
realizarea In UMO a unei producții 
Industriale globale de G—3 ori mal 
mare declt in 1970. Modernizarea 
structurii Industriei, adlncirea latu
rilor calitative ale dezvoltării aces
teia. concomitent cu progresul Intens 
s! agriculturii șl al [celorlalte ramuri 
ale economiei, vor asigura otlngerea 
unul venit național pe locuitor com
parabil cu cel din țările avansate. si
tuarea României In rlndul națiunilor 
dezvoltate sub raport economic.

Tovaritțl,
Telul suprem nl întregii politici 

partidului nostru, rațiunea însăși
•

construcției socialismului rezidă ta 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al poporului, care să asigure o viață 
liberă și demnă pentru lot| cei ce 
muncesc, înflorirea deplină a perso- 
nalltațU fiecărui cetățean al pair'd 
noastre. Corespunzător cu dezvolta
rea forțelor de producție, în econo
mic s-au creat ta permanenta noi

de salariați este do 2.9 or| mal mare 
dorit in 1030. Salariul rea! depășește 
astăzi do 2,7 ori nivelul înregistrat 
ta 1939. In ultimii, ani s-a Îmbună
tățit sistemul de remunerare a mun
cii, eu fost majorate salariile tutu
ror categoriilor de lucrători, ta pri
mul rind salariile miel, au sporit 
pensiile șl alocațiile pentru coplL 
încă din acest an. salariul minim ta
rifar va crește de la 8®3 la 1 OOO lei 
lunar. Iar pensiile plătite de asigu
rările sociala de stat vor cunoaște o 
majorare ta medio de 10 la sută. 
Pinfi la sfirșltul actualului cincinal, 
salariul minim va crește la 11G0 lei. 
tar salariul mediu va ajunge la 1 950 
lei, tareglstrlndu-se un spor dc 33 ja 
sută, față de 2S la'sulă cit era pre
văzut Inițial, In comparație cu anul 
1970. Au crescut, totodata, veniturile 
țărănimii, care ta actualul cincinal 
vor spori cu peste <0 la sulă, calcu
late pe persoană activă : nu fost In
troduse minimul de retribuție garan
tat, sistemul dc pensii pentru mem
brii cooperatlvetor agricole de pro
ducție. asistența medicală gratuită, 
alocația penlru copil sl altele. 
O Importantă contribuție la crește
rea nivelului de trai o reprezintă 
dezvoltarea construcției de locuințe, 
îmbunătățirea șl diversificarea a- 
provlzlonfir'l, creșterea substanțială 
a fondurilor destinate tavățămintu- 
lul. culturii, ocrotirii Bănătățil.

Un factor esențial al dinamismu
lui, dezvoltării României 11 constituie 
ridicarea nivelului general dc In
struire șl cultură^a-populațleL ex
tinderea șl modernizarea Invățămln- 
tului de toate gradele, care cu
prinde peste o cincime din cetățenii 
țării. Orindulrea socialistă stimulea
ză puternic dezvoltarea științe!,’ In 
striata legătură cu nevoile econo
miei ?I vieții sociale, Înflorirea oriei 
și culturii puse In slujba formării 
omului nou, creșterea nivelului do 
conștiință, aclivitatea creatoare a 
celor ce muncesc.

Societatea noastră, din care au 
dispărut pentru totdeauna exploa
tarea și asuprirea omului de către 
om, prezintă imaginea unei societăți 
noi, avansate, alcătuita din clase sl

conomlce, creșterea aportului acestei 
ramuri de bază a economici româ- 

acilvllfițU laborioasa nești la sporirea venitului național, 
• „iX.sxji. a bunăstării. Intrcgul.ul popor.

Oamenii do știință și cultură slnt 
chemați să-și ș sporească' substanțial 
contribuția la realizarea obiectivelor 
da dezvoltare economlco-soclală a 
țârii, să-șl pună toată priceperea șl 
cunoștințele In slujba înfloririi pa
triei, pe bara celor mal înaintate cu
ceriri ale științei, tehnicii și culturii 
contemporane. •

Pornind de In faptul că. In noua 
etapă istorică în care a intrat Româ- 
nta, conducerea științifică a vieții e- 
conomlco-soclale devine un factor 
important, de care depinde Înfăptui
rea cu succes a programului partidu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, partidul nos
tru a stabilit șl înfăptuiește un an
samblu de măsuri penlru continua 
perfecționare a planificări! șl condu
cerii economici, a Întregii vieți so
ciale in concordanță cu cerințele ac
tuale șl de' perspectivă ale dezvoltă
rii țării noastre. Trăsătura fundamen
tală a' acestor măsuri o constituie a- 
firmnrea iot mal puternică a rolului 
conducător nl partidului in Întreaga 
viață socială; condiție primordială a 
făuririi noii societăți;

Totodată, .partidul pornește de la 
cerințele obiective ale amplificării 
rolului stalului nostru socialist ta 
conducerea unitară o Întregii socie
tăți, In dirijarea organizată a tutu
ror laturilor activității economico- 
sodalc. Hotarlrtle adoptate stimu
lează dezvoltarea activității con
structive a stalului pe bază princi
piilor centralismului democratic, prin 
îmbinarea armonioasă a conducerii 
unitare cu lărgirea continuă n au
tonomiei organelor ieritorlnl-ndnii- 
nlsiratlvo șl n unităților economfco- 
soclale. Se asigură o mal adecvată de
limitare a atribuțiilor organelor pu
terii .șl ale admlnls'.ruțlc! de stat, se 
perfecționează controlul asupra ncll- 
vitățlL desfășurate ta toate compar
timentele sprietățlL «

Unul din sensurile majore alo În
tregit activități de perfecționare a 
organizării ș! conducerii vieții so-

Tovarăși,

în procesul l_2 22.22 ___
de conducere a societății. Partidul 
Comunist Român. călăuzlndu-se 
neabătut după concepția materialis
mului dialectic șl istoric, a aplicat 
creator legile generale ale construc
ției socialiste la condițiile concrete 
ale României, a adoptat soluții adec
vate particutaritfițllor șl cerințelor 
fiecărei etape de dezvoltare u țării, 
a elaborat programe științific fun
damentate pentru t^ate comparti
mentele de bază ale activității eco- 
nomico-soclnle șl politico-ldeologlce. 
care au canalizat energiile Întregii 
națiuni, In direcțiile hoiăritoare ule 
progresului patriei. Prin întreaga sa 
activitate, partidul nostru șl-a câști
gat încrederea profundă, dragostea 
șl devotamentul tuturor celor ce 
muncesc, care, pe drept cuvint, văd 
In politica sa marxitrt-lentalslâ che
zășia propășirii României socialiste, 
a împlinirii năzuințelor lor de bună
stare și fericire. Avem un partid 
puternic șl strins unit, enre Înmă
nunchează in rindurile sale pe cel 
mai buni flf ai clasei muncitoare, 
țărănimii șl Intelectualității. Condu
cted nemijlocit 
eu.ta. . ..
mă. prin membrii săi. prin organele 
și organizațiile de partid, vasta ac
tivitate creatoare a tuturor oameni
lor muncii, dinamizează forțele șl 
capacitățile creatoare ale societății 
noastre, asigură ascensiunea patriei 
noastre spre comunism.

poporulul. Partidul, toți oamenii 
muncii din patria noastră nu ferma 
convingere că stă în puterile noostro' 
sâ realizăm acest angajament, spro 
binele și fericirea României socialiste, 
a poporului român.

Stimați tovarăși,

îmblnlnd organic sarcinile națio
nale cu cele internaționale, paralel 
cu Înfăptuirea vastului program de

temi]lucit întreaga viată so- 
partldul organizează ®i lndru- 
■in membrii sfii, prin organele

rTovarășl,

Forța șl maturitatea partidului 
nostru, fuziunea lui cu poporul, le
gătura lui Indisolubilă cu realitățile 
țării șl ale epocii, caracterul revo
luționar al politicii 51 activității sale 
lșl găsesc cea mal strălucită Întru
chipare ta munca șl personalitatea 
secretarului nostru general.

locuri de muncă. în prezent, numărul varăjul Ni coin o Ceaușescu.

Tovarăși,

Contribuția sa excepțională 
elaborarea politicii partidului 
statului, capacitatea sa de 
a aplica șl de a dezvolta 
creator mnrxlttm-lenlnis- 
mul, devotamentul; său 
nețărmurit față de popor, 
față de ideile socialismului 
șl comunismului, profun
dul s&U InternaUonaRsm, 
înaltul atașament față de 
idealurile de pace, progres 
social și înțelegere Intre 
popoare, dinamismul, luci
ditatea previziunii, spiri
tul de inițiativă șl Înnoire, 
adîncul umanism care 
caracterizează Întreaga 
sa activitate evidenția
ză proeminenta personali
tate a tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, înaltele sala 
ralitâți de conducător de 
partid șl de stat, de pa
triot înflăcărat șl militant 
de seamă al mișcării ci 
munlste internaționale.

Tovarăși,

întregul poțior a răspuns 
lfitr-o impresionantă una
nimitate ia vibranta che
mare adresată do la tribu
na Conferinței Naționale 
de către' tovarășul Nlcolae

strulre șl 'cultură--a-populației, ex- .Ceaușescu* de a face^toful..
* . ... ; t r,..Si — • — —ii.——>i in «r _ ; „a

J1U1, u v _ ___ ___ _____
pături socialo sirius unite prin inte
resele șl aspirațiile lor comune, 
prin munca și lupta pentru edifica
rea noii orlndulri, penlru continua 
propășire cconomicfi șl soctal-cullu- 
ralâ a patriei. Se dezvoltă continuu 
clasa muncitoare, forța socială con
ducătoare a societății ; țărănimea 
cooperatistă — clasă socială nouă — 
aduce o contribuție lot mal lmpor- 

" tontă, ta strtasă alianță cu clasa 
muncitoare, ta dezvoltarea întregii 
societăți ; crește Intelectualitatea 
patriei noastre, legată organic, prin 
ml! de fire, de ceilalți oameni ai 
muncii, profund atașată cauzei so
cialismului, ' Intereselor poporuluL 
Soluționarea marxlst-lenînlstă a 
problemei nnțlonale, asigurarea de
plinei ep-•- ,-.1 n tilt'll-

ror cetă| 
nai’ 
uni—™ __ ______
din Qatrln noastră — români, ma
ghiari, germani, sirb! .. de alte na
ționalități — au'contribuit la Întă
rirea necontenită a coeziunii între
gului popor ta jurul partidului. în
florirea națiunii noastre socia
listo, desfășurarea amplă a eapadtă-

iționale, asigur
,‘galitâțl Jn drepturi a lutu- 
ițenîlor, fără deosebire l’c 

țlonalltate, au cimentat trainic 
LÎtatea șl frăția oamenilor muncii

țlior el creatoare asigură Înaintarea 
cu succes n României, sub conduce
rea partidului, pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate — obiectiv strategic funda
mental în actuala etapă de evoluție 
economleo-soctalâ a țării noastre. .

Cu prilejul marii noastre sărliălori 
naționale, permltețl-mi să adresez, 
din insârcinarea Comitetului Central 
nl partidului, a Consiliului de Stat 
fl a Constaulut do Miniștri, cele 
mal calde felicitări muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, tuturor oa
menilor muncii pentru activitatea 
Io- neobosită, pentru realizările re
marcabile obținute pe' toate lărimu- 
rlle de activitate, să le urez noi 
succese ta opera da construire a so
cietății socialisto multilateral dez
voltate pe pămlntul României 1

Stimați tovarăși,
Toate victoriile doblndlte în dez

voltarea economică șl soclal-cultu- 
ra'.â a țării, perspectivele luminoa
se ce se deschid In fața poporalul 
român ta etapa actuală slnt indiso
lubil legate de activitatea partidului 
nostru comunist, care lșt Îndepli
nește cu cinste misiunea de forță 
politică conducătoare a societății 
românești. Viața, desfășurarea eve->. 
nlmenielor, atît Interne cit șl Inter
naționale, au confirmat șl confirmă 
po deplin justețea liniei generale a 
partidului, „Putem afirma ca În
dreptățiți mtadrle — arăta tovară
șul Nlcolae Ceaușescu in raportul 
prezentat la Conferința Națlonnlă — 
el parlldnl nostru dispune de o li
nie generalii marxlst-lenlnista care 
corespunde pe deplin condițiilor 
concrete alo țării noastre. Tocmai 
aceasta explică succesele obținute 
de poporul român, sub condurerea 
partidului, alit In dezvoltarea eeono- 
mleo-soefalâ, cil șl ta politica Inter
nai tonală**.

ca In viitorii 10—15 ani sâ 
ridicăm țnra noastră la un 
nivel Înalt de dezvoltare 
economică, științifică șl 
culturalii, să asigurăm ra- 
lor ce muncesc un nivel 
de trai superior, llchldind 
cu des.îvtrșlre rfimtaerea 
ta urmă pe care am moște- 
iiil-o. depășind stadiul de țară ta 
curs de dezvoltare și înscriind pe 
deplin România pe orbita civilizației 
moderne, ta rlndul națiunilor dez
voltate ale lumii.

Sub semnul acestui obiectiv fun
damental se desfășoară in prezent, 
în Întreaga țară, mișcarea patriotică 
de masă penlru Înfăptuirea înainte 
de termen a actualului pian cincinal 
— verigă Importantă a programului 
de edificare n societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Pe primele 
7 luni ale acestui an producția 
globală Industrială înregistrează o 
creștere de 12,3 la suta, fațft de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut, depășind cu circa 4 miliarde 
de lei prevederile planului. Recoltele 
obținute la culturile de vară, ea sl 
dezvoltarea ta bune condiții a celor 
de toamnă permit să preliminăm o 
producție agricolă bună.

Realizările de plnă acum, îndepli
nirea angajamentelor asumate de oa
menii muncii creează premise trai
nice pentru avlntul continuu al con

do atracției economico-sociale a Româ
niei, pentru traducerea ta viață a sar
cinilor stabilite de Congresul al 
X-lea șl de Conferința Națională a 
partidului

Anolizind ta profunzlmo căllo șl 
mijloacele a căror folosire va asi
gura înfăptuirea înainte de termen a 
planului cincinal, partidul pune In 
fața lucrătorilor din unitățile econo
mice sarcina de a acționa cu fermi
tate pentru valorificarea tuluror re
zervelor do care dispune economia 
noastră, pentru sporirea producției, 
pentru creșterea continuă a eficienței 
aclivliâțil economice. ,Ei sini che
mați sâ facă totul pentru folosirea 
Intensivă a capacităților de produc
ție șl încărcarea corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, scurtarea du
ratei de execuție și do arlngere a pa
rametrilor proiectați la noile oblectl- 
------ a----------.ti-n i.rta.r.,.1 ft nve de Investiții, folosirea integrală a 
suprafețelor existente. în centrul o- 
tonțlel ți activității organelor de con
ducere economică, de sus și plnă jos, 
a organelor șl organizațiilor de par
tid, trebuie să stea Îmbunătățirea a- 

. provlzlqnArll tchnlco-maiarlnle, ridi
carea mvelulul tehnic nl producției, 
modernizarea tehnologiilor de fabri
cație și Îmbunătățirea calității pro
duselor, valorificarea superioară a 
materiilor prime șl materialelor, re
ducerea cheltuielilor da producție, 
ridicarea mal rapidă a productivității 
muncii. în aciuata etapă de dezvol
tare a țării, o importanță deosebită 
pentru creșterea eficienței economico 
nu dezvoltarea concentrării, speciali
zării șl cooperării In producție, buna 
gospodărire a fondurilor materiale ți 
financiare, creșterea vitezei de ro
tație a acestora.

Partidul cheamă oamenii muncii 
din agricultură să desfășoare o In
tensă activitate pentru folosirea po
sibilităților cxlslente de depășire a 
sarcinilor de producție stabilite ta 
planul cincinal Apărarea șl conser
varea fondului funciar, îmbunătăți
rea calităților productive ale solului, 
sporirea substanțială a productivității 
zootehniei, utilizarea eficientă a ba
zei tehnlco-materinle și a forței do 
muncă. întărirea disciplinei șl perfec
ționarea organizării muncii stat me
nite să asigure, alături de ansamblul 
de măsuri privind dezvoltarea meca
nizării, Irigațiilor, chlmlzârl! agrlc-.il- 
t'jrii, ridicarea rapidă a eficienței fi-

claie 11 constituie dezvoltarea șl a- 
dinclrea democrației socialiste, crea
rea cadrului organizatoric cel mal, 
propice pentru participarea efectivă 
a maselor populare la conducerea 
societății, pentru făurirea de către 
popor a propriei sale Istorii. Con
stanta n concepției și a stilului de 
conducere nl partidului nostru, ne
cesitatea intrinsecă a făuririi noii o- 
rtadulri, democrația noaslril socia
lista găsește ta hoțârlrlle Conferin
ței Naționale a Partidului Comu
nist Român o nouă și trainică temelie 
de dezvoltare șl înflorire.

Ansamblul Instituțional care for
mează sistemul democrației noastre 
socialiste evoluează In direcția con
jugării șl Împletirii tot mai strlnse a 
activității partidului, statului, n ce- 
lorlalle organisme sociale. Acesta 
constituie un proces legic al dezvol
tării socLallste șl comuniste, o mani
festare grăitoare a crescindei omoge
nizări sociale, n Indestructibilei 
unități de gindire, de volnțfi șl no
țiune a întregului popor în jurul par
tidului — Izvorul și garanția Înfăp
tuirii cu succes a programului fău
ririi societății sodnllsie multilateral 
dezvoltate, nl Înaintării spre comu
nism. l

Amploarea fărâ precedent n sarci
nilor pe care n! le propunem ta eta
pa actuală șl ta perspectivă Implică 
ta mod Imperios o formație cetățe
nească de lip superior a celor ce 
muncesc, formarea omului Înaintat, 
cu conștiință socialista, multilateral 
dezvoltat, lmprlmtl o valoare socială 
deosebită nctivltațll polltlcot-ldeolo- 
gicc, de educare marxlst-lenlnlsta, 
componenta inseparabilă a procesului 
de făurire a noii soc'ctaU. Răspun
zi nd acestei necesități obiective de 
Inestimabila Importanță pentru viito
rul poporulu i; nostru, la inițiali va to
varășului Nlcolae Ceaușescu, partidul 
a elaborat .șl traduce cu consecvență 
ta viață un cuprinzător program do 
îmbunătățire a activității Ideologice 
și educative, preocupincu-se de folo
sirea deplină șl îndrumarea unitară 
a tuturor mijloacelor dc care dispune 
societatea noastră pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor. în
treaga activitate Ideologlco-educatlvă 
este orleniată spre înarmarea popora
lul cu concepția științifică despre 
lume șl viață — materialismul dia
lectic și Istoric —, cu politica I-’nrlî- 
dulul Comunist Român care reprezin
tă aplicarea creatoare a marxlsm- 
lenlnlsmului In condițiile țării noas
tre. Acționăm pentru dezvoltarea lar
ga n Instruirii populației, penlru râs- 
pindlrea ta rindurile el a cuceririlor 
științei și culturii avansate, pentru 
transformarea prtacipUlor eticii șl 
echității socialiste, care au fost su
puse de Conferința Națională ta 
dezbaterea Întregului popor, in nor
me de viață nle tuturor membrilor 

comunist. 
Republicii

me de viață ale tuturor 
de partid, ale tineretului 
ale fiecărui icelățean al 
Socialiste România.

Programul elaborat de Congresul 
nl X-lca al partidului, holfirlrjle de 
Importanță Istorică ale Conferinței 
Naționale, care prefigurează cu clari
tate și cutezanță tabloul luminos nl 
viitorului apropiat, acționează ca un 
puternic stimulator al conștiințelor șl 
accelerator al energiilor națiunii, ale 
tuturor oamenilor muncii,'fără deo
sebire de naționalitate, reprezintă an
gajamentul partidului nostru in fața

\*
1

cu Înfăptuirea vasluiul program ele 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, România se afirmă 
in lumea contemporană ca un stat . 
care militează cu fermitate pentru co
laborare, pace și progres social.,

Partidul Comunist Român .șl gu
vernul Republicii Socialiste România 
situează in mod statornic in centrul . 
activității lor internaționale Întărirea 
prieteniei, solidarității șl colaborării 
multilaterale cu toate țările socialis
te, de care slntem legați, prin comu
nitatea do orlndulre. Ideologie, teluri 
și aspirații fundamentale.

O deosebită importanță pentru dez
voltarea, pe multiple planuri, a rela
țiilor cu țările socialiste au avut 
1 ntllnlrlle și convorbirile condu
cătorului partidului șl statului nos
tru, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, cu 
cei mal tealțl conducători de partid 
șl de stat din Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză, R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovaca, R.P.D. Co
reeană, Republica Cuba, RD. Ger
mană, R.S.F. Iugoslavia. R.P. Mon
golă, RP. Polonă, R.P. Ungară, RD. 
Vietnam. De asemenea, se dezvoltă 
colaborarea tovărășească cu R.P. Al
bania.

Comitetul Executiv al Comitetului 
Central al. partidului nostru n datț o 
Înaltă apreciere șl deplină aprobare 
activității depuse de j tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu la recenta intilnl- 
re din Crlmeeh n conducătorilor de 
partide din unele țări socialiste fn 
scopul dezvoltării prieteniei șl co
laborării intre țările socialiste, parti
cipante, al întăririi socialismului șl 
păcii in lume.

Totodată, Comitetul Executiv n 
—- ........... lntiinlre aapreciat că recenta . ......... ..
tovarășului Nlcolae Ceaușescu, secre

tarul general nl partidului 
nostru, cu tovarășul Leo
nid' Brejnev, secretar ge-, 
neral ni C.C. al P.C.U.S., 
reprezintă o nouă șl Im
portantă contribuție la dez
voltarea continuă a reln- 
ÎIilor In toate domeniile 
ntre Republica Socialistă 

România și Uniunea So
vietică.

deosebită stingerii actualelor focare 
de râzboL In acest sens, România so 
pronunță cu fermitate penlru înceta
rea agresiunii S.U.A. in Vietnam și 
respectarea dreptului sacru al po
poarelor Indoehlnei de n-și soluționa 
singure problemele, fără nici un a- 
mostec străin. De asemenea, țara 
noastră se pronunță pentru adopta
rea unei soluții politice în Orientul 
Mijlociu pe bazo rezoluției Consiliu
lui de Securitate din nolembrie: 1937.

Abordlnd cu toată răspunderea pro
blema cardinală a dezarmării, țara 
noastră socotește că a sosit timpul 
să se treacă de la vorbe la fapte, 
ta adoptarea unor măsuri do natură 
să asigure oprirea cursei Înarmărilor, 
înghețarea bugetelor militare, elabo
rarea unul program concret pentru 
Interzicerea fabricării armamentu
lui nuclear șl n nltor mijloace do 
exterminare In x masă, lichidarea 
treptată a acestor'urme, sub control 
internațional, desființarea bazelor 
militare și retragerea trupelor de pe 
teritoriile altor state. Toate acestea 
trebuie să ducă In înfăptuirea dezi
deratului vital al omenirii, Înfăptui
rea dezarmării generale șl totale, șl, 
în primul rind. o celei nucleare.

Pornind de la cerințele vitale alo 
dezvoltării sociale contemporane, 
Partidul Comunist Român, acțio
nează cu toată consecvența pentru 
lărgirea colaborării și întăriri! soli
darității Internaționale a mișcării co
muniste șl muncitorești, a marelui 
front revoluționar nntlimperlnllst. 
îndepllnlndu-șl neabătut îndatoririle 
sale Internaționale, partidul nostru 
ișl dezvoltă șl întărește contactele șl 
cooperarea cu toate partidele comu- 
nrile. cu forțele revoluționare, demo
cratice, antllmperlallsle de pretutin
deni, Împletind astfel, in mod armo
nios, îndeplinirea sarcinilor naționale 
cu activitatea Internațională, cu par
ticiparea activă ta lupta pentru pro
gres social. Împotriva imperialismu
lui, pentru colaborare șl pace In lume.

întreaga politică Internă .și externă 
a României au asigurat țâri! noastre 
o poziție demnă în rlndul națiunilor 
lumii, un loc de seamă In frontul 
mondial al forțelor păcii șl progre
sului. Șl pe viitor, poporul nostru, 
sub conducerea Înțeleaptă a partidu
lui, va depune toate eforturile pen
tru ca glasul său să se facă auzit In 
toate problemele do rare depinde 
dezvoltarea colaborării șl cooperării 
intre state, consolidarea păcii mon
diale.

i

ale Republicii

Tovarăși,
România participă activ 

la diviziunea internaționa
lă socialistă a muncii, dez- 
voltJnd colaborarea eco
nomică șl cooperarea jn

■ producție, știință șl teh
nică cu toate țările sori a- 
liste, pe bara principiilor 
internaționalismului so
cialist, ale egalității depli
ne ta drepturi, ^respectării' 
suveranității șl . Indepen
denței naționale, avanta
jului reciproc și întrajuto
rării tovărășești. Acordăm 
toată atenția lărgirii coo
perării cu țările membre 
alo C.A.E.R., In cadrul 
„Programului complex", 
menit să contribuie ta pro
gresul- multilateral al fie
cărei țări, la egalizarea ni
velurilor de dezvoltare c- 
conomlcă a statelor mem
bre, la valorificarea tot 
mal eficienta a resurselor 
lor materiale șl umane. 
România dezvolta relații
le de colaborare, pe pian 
militar, cu țările caro fac

parte din Tratatul de la Varșovia, 
al cărui membru este, lărgește co
laborarea cu arătatele tuturor țări
lor socialiste, fiind gata oriclnd să-șl 
aducă contribuția ‘la apărarea păcii, 
împotriva oricărui atac imperialist.

Partidul șl guvernul nostru acordă 
o atenție deosebita dezvoltării multi
laterale a relațiilor cu tinerele state 
independente, sprijinirii eforturilor 
lor de progres, solidarități! active cu 

ilșcârile do eliberare națională, Inml. ____
tateresul luptei comune împotriva
imperialismului, colonialismului șl 
neocolonlallsmulul.

în același timp, acțlontnd ta spiri
tul principiilor coexistenței pașnice 
șl pornind do Ia premisa că in con
dițiile revoluției ștltațiflco-tehnice 
contemporane încadrarea activă In 
diviziunea mondială a muncii, schlm- 
burilo internaționale și colaborarea 
tehnlco-economică reprezintă o ne
cesitate stringentă, România mllliea- 
ză pentru dezvoltarea colaborării șl 
cooperării pe plan economic și In alte 
domenii cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orinduiro socială, pe 

•bara respectării reciproce a suvera- 
nitAțll și Independenței, egalității șl 
avantajului reciproc.

Conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu au adus 
o remarcabilă contribuție teoretică la- 
analiza schimbărilor intervenite In. 
raportul de forța pe plan mondial, 
a Importantelor mutații ce nu loc In 
evoluția soclnl-polltlcfi a lumii con
temporane. trăgînd do old concluziile 
ce so Impun pentru dezvoltarea re
lațiilor Internaționale, pentru asigu
rarea păcii ta lume. De o excepțio
nală însemnătate principială șl prac
tică sini ta acest sens propunerile 
concrete adresate comunității mon
diale de la tribuna Conferinței Na
ționale a. Partidului Comunist Român 
privitoare la necesitatea afirmării și 
respectării depline a principiilor șl 
normelor democratice ta raporturile 
dintre toate statele lumii.

Militlnd activ pentru Înfăptuirea 
securității europene. România soco
tește că ta temelia acesteia trebuie 
să stea respectarea riguroasă a ega
lității In drepturi n tuluror statelor, 
a Independenței șl suvernnilfițll fie
cărei națiuni, neamestecul ta trebu
rile Interne, avantajul reciproc. So 
Impune adoptarea unu! acord comun, 
sub formă juridică corespunzătoare, 
prin care flecare stat să se angajeze 
că renunță ta amenințarea cu forln ta 
relațiile, eu celelalte țări. Guvernul 
român este de părere că securitatea 
europeană, crelnd condițiile rare 
să pună capăt oricărei amenin
țări in adresă păcii pe conil- 
neulul nostru, trebuie. In a- 
cetașl t'rap, ®ă ducă la Intensifica
rea cooperării, 'dezvoltării schimbu
rilor economico șl tehnlco-șllințl- 
tico. fărfi nld o discriminare, ta In
teresul tuturor țărilor europene. în 
spiritul concepției generale despre 
Întărirea securității și dezvolta
rea cooperării constructive Intre 
state și națiuni, România a acționat 
și va acționa in continuare penlru 
realizarea unei colaborări 
între statele balcanice.

Țara noastră acordă o tascmnălata

trainice

i

Dragi tovarăși,

Poporul român sărbătoreșle Istorica 
victorie de acum 28 de ani, Intr-un 
climat de Intensă mobilizare crealoa- 
re, încrezător In forțele șl viitorul 
său. acțlonlnd hotfirit pentru tradu
cerea în v'-i'.ă a mărețelor obiective 
elaborate de partid pentru făurirea 
sbdetății socialiste multilateral dez
voltate.

Rezultatele obținute plnă acum, ps 
toate târlmurlle de activitate, Înalta 
conștiință patriotică a muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a tineretu
lui nostru, a tuturor oameni
lor muncii din România, fără deo
sebire de naționalitate, hotărirea 
cu care el transpun in viață linia po- Al ~. ■ — -.' 4.-- -lltlcâ n partidului constituie garanția 
Înfăptuirii mărețului program de dez
voltare economlco-soclaJă n României, 
accelerării mersului el înainte pe 
drumul socialismului șl comunismului.

T-âtască poporul român, construc
tor al socialismului 1

Trăiască ,, scumpa noastră patrie, 
Republica Socialista România 1

Trăiască Partidul Comunist Român, 
conducătorul inccrcat al poporului pe 
calea socialismului și comunismului, 
In frunte cu secretarul nostru general, 
tovarășul Nlcolae Ceoușescu I

Trăiască socialismul, libertatea . șl 
pacea In lume 1

1

(Urmare din pag. I)

Socialiste, mecanic șef ta uztaele 
„23 August', George Clucu, 
rectorul U rilv era i lâ ți 1- B u cureș tt, 
Ion Capăținâ, directorul Uzine
lor „Semănătoarea", Ecaicrina 
Stancu, directoarea' Uzinelor tex
tile „7 Noiembrie", Felicia Hal
ea, directoarea liceului „Ghcor- 
gho Șbical" din Capitală, ăîano- 
tacho Mlhalachc, șef de echipă 
la Uzinele Vulcan, Silvia Dra- 
ghla, muncitoare la întreprinde
rea „Flamura Roșie", Georgela 
l’retta, muncitoare la Fabrica de 
Confecții șl Tricotajc-Bucurejii. 

în sală se aflau membri șl 
membri supleanțl ai Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R, 
vicepreședinți al Marii Adunări 
Naționale, ai Consiliului de Stat 
și al guvernului. La ndunarc au 
luat parte membri al C.C. al 
P.C.R, al Consiliului do Stat 
și al guvernului, vechi mlll- 
tanțl al mișcării muncitorești 
din tara noastră, muncitori din 
marile întreprinderi ale Capl- 
talol, purtlclpanțl la insurecția 
armata de la 23 August 1044, 
generali activi și in rezervă, 
foști comandanți do mari uni
tăți po frontul antihitlerist, o- 
fițerl superiori, academicieni șl 
alți oameni de știință și cultu
ră, activiști de partid și do stat, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai tuturor genera
țiilor și prof®' ”
naționalităților

irofeslunîlor, tuturor 
,2 r conlocuitoare, 

care alcătuiesc marea familie a 
României socialiste.

La adunarea fasLlvă partici
pă reprezentanți al partidelor 
comuniste ți muncitorești, aflnțl 
la odihnă In țara noastră, tova
rășii : Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. din Spania, 
Luis Carlos Prestos, secretar 
generai al P.C. Brazilian. Sla
ne Dolanț, secretarul Biroului 
Executiv ăl Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. 
Leonid Vnsllicvlcl Smirnov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. Narciso 
Isa Conde, secretar general al 
P.C. Dominican. Klro Gligo- 
rov, membru nl Biroului Execu
tiv nl Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. L'go 
Pecchloii, membru al Biroului 
Poiltlc șl al Secretariatului P.C. 
Italian, Eduardo Mora Valverde, 
secretar . general adjunct al 
Partidului Avangărzi! Populare 
din Costa Rlca. Pani I-aurent, 
membru nl Biroului Politic al 
P.C. Francez. Jean Blume, mem
bru nl Biroului Politic al P.C. 
din Belgia. Hubseh Fernand, 
membru al Comitetului Exe
cutiv ni P.C. din Luxemburg, 
Andrei Marini, secretar nl Se-

La 23 August aniversăm Împlinirea a 23 de ani de la înfăptuirea 
Insurecției urmate șl eliberarea României de sub jugul fascist — cea 
mal mure sărbătoare a poporului nostru — in atmosfera puternicului 
ovini constructiv generat de Conferința Națională u Partidului Comu
nist Român, eveniment de Însemnătate Istorică In lupta națiunii noas- 
tro socialiste pentru progresul multilateral al țării.

Sărbătorind aniversarea mărețului act de la 23 August 1044, poporul 
român aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi, care, ta frunte cu 
comuniștii, au luptat cu eroism pentru doblndlrea libertății patriei șl 
înfrîngerca fascismului. El iii exprimă, totodată, sentimentele de pro
fundă recunoștință față de Uniunea Sovietică șl glorioasa sa armatfi, 
care au adus o contribuție hoiăritoare In eliberarea României do sub 
dominația Germaniei naziste.

însuflețiți de exemplul oamenilor muncii, care Ișl consacri întreaga 
lor capacitate realizării Înainte de termen a planului cincinal, militarii 
de toate gradele îndeplinesc cu devotament șl dăruire sarcinile încre
dințate do comandantul suprem ol Forțelor Armate, Ișl ridică necon
tenit nivelul pregătirii de luptă si politice, Ișl fac cu cinste datoria pe 
șantierele economiei naționale. Comandanții, organele șl organlzațlilo 
de partid șl ale U.T.C. militează cu perseverență penlru transpunerea 
In viață a hotăririlor Conferinței Naționale u partidului, conslderind 
o îndatorire de cea mal maro răspundere perfecționarea întregului 

i proces lnslruetlv-cducativ, In vederea formării unor luptători Iscusiți, 
cu o înaltă conștiință ostășească șl civică, a Întăririi puterii combative 
a unităților și marilor unități.

Ductad.mal departe tradițiile luminoase făurite de înaintași, mîndrl 
de prezentul socialist și viitorul comunist aî țării, animați do senti
mentele patriotismului Înflăcărat, militarii armatei noastre populare 
susțin unanim politica Internă șl externă marxlst-lenînistă a Partidului 
Comunist Roman, ișl respectă cu credință jurămîntul da a fi strfijultorl 
do nădejde nl cuceririlor revoluționare ale poporului, ol Independenței 
șl suvcranitațJl naționale.

Educate In spiritul internaționalismului proletar, Forțele Armate nle 
Republicii Socialiste România slnt, totodată, gata ca, alături de arma
tele statelor membre nle Tratatului de la Varșovia, ale tuturor țărilor 
socialiste, să apere cauza socialismului șl păcii.

Tovarăși soldați șl gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri șl 
generali,

Cu ț 
armate șl

prilejul celei de-n XXVlII-n aniversări a Înfăptuirii insurecției 
j și eliberării României de sub jugul fascist, vă felicit șl vă urez 

noi succese In perfecționarea măiestriei ostășești, In îndeplinirea mi
siunii de onoare Încredințate armatei de către partid șl guvern.

în cinstea zilei de 23 August, marea sărbătoare națională a poporului 
român, r

î

ORDONI
La București sa vor trage, In semn de salut, 21 salve de artilerie 1

★
Trăiască a XXVIII-a aniversare a eliberări! României de sub jugul 

fascist 1
Trăiască Partidul Comunist Român

poporalul, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre 1
Trăiască poporul rpmân — constructor al socialismului 1
Trăiască șl înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1

conducătorul Încercat al

Ministrul Forțelor Armato 
General de Armatfi

ION IONITA

■? I
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în Editura politică a apărut volumul

„CONFERINȚA- NA ȚIONAL/l

PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN"
19 21 IULIE 1972

cretarlatulul C.C. a! Uniunii Co
muniștilor din Slovenia. Guldo 
Cappellonnl, membru al C.C. al 
P.C. Italian.

Au participat, de asemenea, 
delegația Asociației de prietenie 
Bovieto-românfl. condusă do 
V. K. Uspenskl, ministrul In
dustriei locale nl R.S.F.S.R., de
putat in Sovietul Suprem nl 
RS.F.S.R. delegația do ziariști 

Chineză, condusă 
Ycn-nicn, 

redacția 
delegația 
c Solia

P.din R 
de LI 
bll ta
Hua», 
orășenesc Soli.. 
gar, condusă de 
gberov, secretar al coi 
lui orășenesc de partid,

responsa- 
agențlel „Sta 

Comitetului 
nl P.C. Bul- 
Nlkolal Dul
ăi comltetu- 
. 1, dele

gația Partidului do stingă — 
comuniștii din Suedia, condusă

partidului, delegația 
__ r___ Sorial-Democratc din 
Danemarca, condusă de Karl 
Johan Mortensen, secretarul 
gropului parlamentar social- 
democrat, delegația Comitetu
lui județean Ruse ol P.C. Bul
gar, condusă de Rado Siolanov, 
secretar al comitetului, delega
ția comitetului comunal do 
partid Praveț (R.P. Bulgaria), 
condusă de Dlmltar Naldenov, 
secretar ol comitetului, . 
șl alțl oaspeți, aflațl la odihnă, 
din RP. Chineză, R.P. Ungară 
și Republica Cuba.

în solă erau prozenți 
misiunilor diplomatice 
tați la București, ntașațl mili
tari, ojți membri ui corpului di
plomatic, precum șl corespon-

■ denți nl presei străine.
Se Intonează Imnul do stat 

nl Republicii Socialisto Româ
nia.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Exe
cutiv ol C.C. al P.CJL, prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal București nl P.C.R., prima
rul general nl CâpltaleL

„Aniversăm astăzi — a spus 
vorbitorul — Împlinirea a 28 de 
ani de la victoria Insurecției 
armate șl eliberarea Româ
nie! de sub jugul fascist — 
eveniment crucial in istoria 
poporalul nostru, a luptei sale 
pentru libertate națională și 
socială, pentru propășirea scum
pei noastre pairii. Răstur-

. narea dictaturii mllitaro-fas- 
clste la 23 August 1344 a dat 
un curs nou dezvoltării Româ
niei, a deschis calea unor pro
funde transformări politice șl 
sociale, calea făuririi do către 
poporal nostru a societății so
cialisto.

Cinstim astăzi marea noastră 
sărbătoare națională in condi
țiile puternicei efervescențe po
litice și sociale generate do 
Conferința Națională a Partly/

comunișt.. ---- -----------
de B. Svensson, membru 
C.C. al
Mișcării

precum

țefl al 
acredl-

dulul Comunist Român, caro a 
elaborat un amplu program da 
dezvoltare a României socia
liste, de perfecționare a vieții 
sociale, de ridicare ta continua
re a bunăstării poporului nos
tru.

Avem deosebita bucurie rit 
salutăm prezența la adunarea 
festivă de astăzi a conducerii"'' 
partidului șl statului nostru, în 
frunte cu tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu.

Salutăm prezența în sală ■ 
veteranilor mișcării muncito
rești, nl luptei antifasciste șl ol 
războiului antihitlerist.

IngăduIțl-ml, totodată, să sa
lul prezența oaspeților de pes
te hotare — reprezentanți nl 
partidelor comuniste șl munci
torești, ai unor organizații de
mocrat !co, care, nflindu-se la 
odihnă în ,țara noastră, participă 
la sărbătoarea națională a Româ
niei, a unor delegații Btrfiine, 
precum șl a membrilor corpului 
diplomatic".

Primit cu puternice aplauze, 
la cuvtatul tovarășul Gheorgho 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte ol Consiliului do 
Miniștri.

Cuvtalaroa este subliniată, ta 
repetate rindurl, cu vil aplauze.

în lncholcrea adunării a avut 
loc un spectacol festiv. Șl-au 
dat concursul'ansambluri șl so
liși! de frunte al scenelor bucu- 
reșțenc și clujene, precum șl 
formați! de artiști amatori din 
diverse Județe ale țării.

Au fost interpretata lucrări 
muzicale, literaro șl coregrafice 
Închinate zilei de 23 August, 
Partidului Comunist Român, pa
triei noastre — Republica Socia
listă România. Au fost evocate, 
de asemenea, pagini din lupta 
poporului român pentru liber
tate, șl Independență, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății. Amplul ecou patriotic 
ol Conferinței Noțlonale a parti
dului din Iulie 1072 șl-a găsit o 
vibranta expresie ta clntecul 
„Glasul partidului0, pe versurile 
din raportul prezentat la Con
ferință. Bogatul program n cu
prins, de asemenea, numeroasa 
pler,e instrumentale și vocale, 
dansuri românești, maghiare, 
germane șl nle altor naționali
tăți conlocui loara din țam noas
tră succedate, într-o sugestivă 
suită, slmbollzlnd frăția și unl

it tatea marii familii a României 
socialiste.

L.ti încheierea spectacolului, 
artlțUlor le-ou fost oferite flori 
din partea conduceri! de partid 
și do stat a Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

s
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530 lei, pentru trei

La' Monumentul crdilor patriei

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

vor deveni

(Ațirrp’rei?)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

menea.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează: Marți, In Întreaga tară bu fost 

depuse coroane și Jerbe da flori la 
monumente țl p’taci comemorative, fa 
cimitirele eroilor români și sovietici 
căzuți In timpul războiului antifascist.

P.C.R., de activiști de

de Miniștri, Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Athanage Joja, membru al Con
ciliului de Stat, generali șl ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale.

Au fost de față it. col, John Henry 
Roggers. atașatul aero, și membri ai 
Ambasadei Marii Britanii Ia Bucu-

pentm creșterea contribuției indus
triei timițeno Ia înfăptuirea amplu
lui program adoptat de Conferința 
Națională, a partidului, de continuă 
Înflorire a României socialiste;

Marți dimineață a părăsit Capitala 
delegația Dietei japoneze, condusă do 
Takashi Hasegawa, membru al Came
rei Reprezentanților din Parlamentul 
japonez, care, la invitația Marii A- 
dunârl Naționale, a făcut o vizită in 
țara noastră.

Din delegație au făcut parlo Mol- 
chîrou Yamamoto, Yoshio Katsuza- 
wa, Gorou Sudo, Shlgetaml Sunada, 
Yosblkata Asou, Tsuruo Yamaguchi. 
Hldezou Murata, ELichI Nnkno șl 
Yoshiharu Kuwana, membri a! Came
rei Reprezentanților, al Camerei Con
silierilor.

Consiliul do Stat al R&publîci! Socialiste România 
decretează :

parte Ion 
CfmsUluldl

re.țli.
S-nu Intonat Imnurile de stat ala 

Murii Britanii și Republicii Socialis
te România.

Cel prezențl au-păstrat un moment 
de reculegere. S-a primit, apoi, defi
larea companiei de onoare.

clst cu un bilanț bogat de realizări. 
Vă raportăm, iubite tovarășe secre
tar general, că ta 21 august a fost 
realizat planul pe 8 luni la produc- 
țla-marfâ, pe ansamblul economiei 
bucureștene, iar piuă Ia sfirșitul 
acostai luni vor fi obținute pesta 
plan produse in valoare de 1 230 mi
lioane lei. Așa cum ați indicat dum
neavoastră. această producție se mn- 
tertalizeazâ In mărfuri de maro utl-

Conform înțelegerii Intervenite In
tre conducerile Partidului Comu
nist Român și Partidului Sodal-De- 
mocrnt din Finlanda, o delegație a 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, membru

slantin Matei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. secretar al Comitetu
lui județean de partid VUcea.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația, a fost InUrnpInată de to
varășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv; se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Oncscu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secfle la C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vaslliu, adjunct da șef 
de secție la C.C. al P.C.R., do ac
tiviști de partid.

muncii din județul lași Iți vor, am
plifica eforturile pentru a contribui 
lhtr-o măsură tot mai marc la ma
terializarea sarcinilor pe care parti
dul ni le-a pus in față In aqtualn 
etapă dc dezvoltare a Românie! so
cialiste.

Marți după-amiază s-a înapoiat 
In Capitalii delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care. Sa Invitația con
ducerii Partidului Congelez al Mun
cii. n făcut o vizită de prietenie in 
Republica Populară Congo.

Din delegație au făcut parte to
varășii : Aldea Milîtaru, membru al 
Comitetului Central al P.C.R., șef 
do secție La CjC.. al P.C.R., șl Con-

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism

al Comitetului Executiv, ni Prezidiu
lui Permanent al C.C. nl P.C.R., va 
face o vizită in Finlanda, In perioa
da 24—31 august a.c,. la Invitația 
Partidului Social-Democrat din Fin
landa.

accîdcntațllor de război, ale 
l ale urmașilor celor 

. ftablllte pa bază de solde 
se majorează după criteriile șl cu procen- 

"■ ! 'de asigurări sociale do

P.C.R., va face o vizită prietenească 
In țara noastră.

Pe aeroportul Internațional Bucu
rești—Otopenl delegația a fast ln- 
tfmplnală de tovarășii Cornel Burtică 
și Mihai Gere, membri supleanțl ei 
Comitetului Executiv, secretari al 
C.C. nl 
partid.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„

Th cursul aceleiași dimineți, la Ci
mitirul militarilor britanici căzuți po 
teritoriul României In lupta împotri
va fascismului au fost depuse co
roane de fiori din partea Consiliului 
de Stat ș: a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste- România, 
Ministerului Forțelor Armate și Co- 
miteUiiuiexecutiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov.

La solemnitate au luat 
Pățan, viețpreșțSilnte al

— se spune In telegrama Comi
tetului Județean TIMIȘ al P.C.R. 
Se estimează ca piuă ta. finele lunii 
august să se realizez© o producție 
suplimentară In valoare do 303 mi
lioane lei, reprezentlr.d peste 90 ta 
sută dfn angajamentul anual.

Consolidind rezultatele dobindite 
In lnlimplnarea zilei de 23 August
— marea noastră sărbătoare națio
nală — și amplificind ■ întrecerea 
socialistă in cinstea celei don 
XXV-n aniversări a Republicii, vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
generat câ muncitorii, tehnicienii 
și Inginerii, toți oamenii muncii din 
întreprinderile Județului nostru. In 
frunte cu comuniștii. Iși-jvor con
sacra cu dăruire și pasiune Întreaga 
capacitate și puiero de muncă pen
tru îndeplinirea șl depășirea exem
plară a sarcinilor de pian șl a an
gajamentelor asumate pe acest ah.

Tta Monumentul eroilor sovietici, 
undo se aflau prezențl V. I. Droz
denko, ambasadorul uniunii Sovie
tice la București, și membri al, am
basadei. s-au intonat imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

Cel prezențl ta solemnități au păs
trat un moment de reculegere. .S-a 
primit apoi defilarea companiilor de 
onoare. ■

dulu! Comunist Român, care ap. 
stabilit dlrecțllio principale de dez
voltare economico-sociaiă a țării In 
ritm mal accelerat, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Industria jude
țului Timiș■ --români, germani, 
maghiari, slrbi și de alte’naționali- 
tfiți — raportează cu mindrie pa
triotică realizarea sarcinilor de plan 
la producția-marfă. po cele 8 luni 
ale anului, cu 12 zile mai devreme

La plecare, la aeroportul Otopenl, 
oaspeții japonezi au fost salutați do 
Gheorgho Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Aurel Vi- 
joll, președintele Grupului parlamen
tar pentru relații de prietenie Romă- 
nia-Japonla. Traian lonașcu, preșe
dintele Comisiei juridice a M.A.N., 
luliu Fejes, secretar al M.A.N., depu- 
tațl șl alio persoane oficiale.

Au fost prezențl Yoshilo Shimode, 
ambasadorul Japoniei Ia București, și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
marea sărbătoare națională a Ro
mâniei — sa spună in telegrama 
Comlteiulul municipal BUCUREȘTI 
ai l’.C.R.-șl a comitetului execu
tiv nl consiliului popular muni
cipal — lng6duiți-ne, mult stimate 
tovarășe secretar general, sA vă 
transmitem, in numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii din 
București, cele mal calda felicitări, 
sâ va exprimăm sentimentele de 
dragoste și profundă recunoștință 
ce animă pe toți locuitorii Capita
lei față de Partidul Comunist Ro
mân, de conducerea sa, față de 
dumneavoastră personal — Înalt e- 
xemplu de devotament șl dăruire 
comunistă pentru cauza socialismu
lui și păcii, pentru progresul și fe
ricirea poporului român.

însuflețiți de Istoricele hotăriri a- 
doptatc de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român — caro 
a fundamentat cu deplină etaritaie 
științifică mărețul program de lu
cru pentru înflorirea patriei și per
fecționarea ansamblului activității 
sociale — comuniștii., toți cei ce 
muncesc din Capitală Iși consacră 
plenar activitatea constructivă reali
zării angajamentului pe care șl l-au 
asumat față de partid și de țară, 
față da dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușestnj, 
de a îndeplini cincinalul aciuai in 
patru ani și jumătate. In climatul 
profund de muncă șl creuțlo pe care 
l-a generat Conferința Naționalii a 
partidului, desfășuritul cu plan co
munist întrecerea socialistă, mun
citorii, tehnicienii, inginerii șl pro- 
lectanțil, oamenii de știință și cul
tură din Capitală sa prezintă ta 
aniversarea a 28 do ani do la în
făptuirea insurecției armate și eli
berarea României do sub jugul fas-

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent. secretar al 
C.C. al P.C.R.. a primit delegația 
Mișcării Soclal-Demoerate din Dane
marca, formată din Karl Johan Mor
tensen, Kristian Albertsen. Lone 
Nielsen, Erick Laursen, Headklcrlt 
Berr.th Johannesson șl Mette Al
bertsen. care, la Invitația Frontului 
Unității Socialiste, se află in vizită 
hi țara noastră.

Au participat tovarășii Mfhal Da
les, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. secretar al 
Consiliului Național nl Frontului U-

— 715 Iei, pensiile mai mari 
sau mal mul ți urmași ;

c) Pensiile, do urmaș din, perioada 1 ianuarie 1807 —■ 
22 octombrie 11X13. alo căror cuantumurl sini cuprinse 
intre limitele prevăzute la litera b, vor deveni : 3âfl 
lei in cazul unui urmaș. 537 lei pentru doi urmași, 715 
lei pentru trei sau mal mulțl urmași.

ART. 5. — Pensiile care au fost recalculate sau 
transformate, cu modificarea bazei de 
Jorează cu procentul aferent perioadei 
reia s-a efectuat ultima dată o astfu] 
sau transformare. Pensiile recalculate 
mate, fără modificarea bazei de caicul

Angajați plenar In înfăptuirea 
istoricelor hotăriri adoptat© de Con
ferința Națională a partidului, răs
punzând prin fapte înflăcărate! 
dumneavoastră ‘chemări adresate 
clasei roundloarț. țărănimii, inte
lectualității. Întregului nostru popor, 
— se arată in telegrama Comi
tetului județean HARGHITA ai 
pîC.K. — colectivele do oameni ai 
muncii din industria Județului Har-

membri ui Comitetelor de partid din 
dlstrictela NorrboUcn și Văaîernor- 
riand.

Au participat tovarăși! Comei 
Oncscu, membru al C.C. ai P.C.R.. 
Ion Dlcu, adjunct de șef de secție la 
C.C. a! P.C.R,., și Stelian Grindeanu, 
secretar nl Comitetului municipal 
București al P.C.R.

înlllnfrea s-a desfășurat ’ Sntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Marți dimineața, tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Romăn, 
a primit delegația Partidului de 
siinga-coinuniștil din Suedia, con
dusă de tovarășul BS-je Svensson, 
membru al Comlteiulul Central al 
partidului, aflată in vizită in țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Evert Fredriksson și Ada Jostsson,

urmaș :
537 lei, pensiile mai mari de 

urmași ;
— 715 lei, pensiile mal mari de 559 lei, pentru trei 

sau mai mulți urmași.
c) pensiile de urmaș stabilite In perioada 1 Ianuarie 

1007 — 22 octombrie 1959. in caz că susținătorii lor 
au ieșit din cadrele permanente în aceasta perioadă, 
ale căror cuantumurl sint cuprinse intre limitele pre
văzute 1a litera „b“ vor deveni : 359 lei In cazul unui 
urmaș. 537 iei pentru doi urmași, 715 lei pentru trei sau 
mal mulți urmași.

ART. 5. Pensiile stabilite sau majorate nominal prin 
decrete ale Consiliului de Stat sau prin hotăriri ale 
altor organe legal competente se majorează după cri
teriile și .cu procentele prevăzute la articolul 3 din 
prezentul decret, in raport de data de la care aceste 
pensii au fost stabilite sau majoratei Indiferent de data 
treeerii în rezervă sau retragere,

ART.-6. Fracțiunile de leu, rezultate din calculul ma
jorărilor do pensii, se Întregesc la Im leu, In favoarea 
pensionarilor.

ART. 7. Pensionarilor militari care, ca efect al ma
jorării, ar urma să piardă drepturile privind procurarea 
combustibililor solizi și acordarea de burse școlare da 
care beneficiază la data majorării, 11 se mențin In con
tinuare aceste drepturi.

rezervă sau retragere In această perioadă,
715 lei.

ART. Pensiile de urmaș se majorează corespunză
tor majorării ce s-ar cuveni perului susținătorului de
cedai, în raport atit do cuantumul pensiilor, cit și de 
perioadei© in care se încadrează, astfel :

a) cu 30 Ia sută, indiferent perioada in care au fost
, n ,.stabilite, pensiile dc urmaș de pină . fa : „ . .
Ș < 1— 275 lei inclusiv, In, căzui unui singur urinu L ,,
b r ; ^13'lcl inclusiv, £n cnziil a doi! urinași :

— 539 lei inclusiv, in cazul a trei sau moi mulți ur
mași.

b) cu procentul ce s-ar ft cuvenit pensiei susțlnăto- 
i rului, fără a pulen fi mai mici de

— 358 iei, pensiile mal mari de 278 lei, pentru un

Cu prilej ui celei de-a X.XVIII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist. In cursul dimineții 
de marți bu avut loc solemnități, ta 
Mo’numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru. socialism, la Monumentul ..eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so- 
xdoilci.

Au fost depuse coroane dc flori "din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
Ministerului For|elor Armate șl Mi
nisterului de Interne. Consiliului 
Central nl Uniunii Generale a Sindi
catelor. Comitetului Central a! U.T.C. 
și Consiliului * U.A.S.R., Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist. Co
mitetului foșlHbr luptători antifas
ciști, precum și din partea unor-co-.

Muncitorii. Inginerii și tehnicieni! 
din inircprindenle industriale alo 
județului lași, in frunte cu comu
niștii. nngajați intr-un efort con
structiv pentru Înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economică șl 
sockdă a țării, program adoptat de 
Conferința Națională a partidului, 
raportează cu satisfacție’ Îndepli
nirea la 21 august a plunulu! pro
ducției globale șl marfă pe primele 
8 luni ale acestui an — se arată in 
telegrama Comitetului Județean 
LAȘI al P.C.R.

Ferm hotăriți să-și onoreze anga
jamentele asumate In lntimplnarea 
zilei de 23 August șl a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii, oa
meni! muncii din Întreprinderile In
dustriale Ieșene vor realiza pir.fi la 
sfirșitul lunii august o producție 
marfă suplimentară în valoare ’de 
155 milioane ici, ceea ce reprezintă 
aproximativ liO la gută din angaja
mentul de depășire a planului pe 
întregul an. Se prellmină.-de ase- 

obțlnerea unei producții 
globale peste prevederi in valoare 
de 160 milioane lei.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că toți oamenii

IcciJve de muncă din mari întreprin
deri bucureștene. •

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

£4 solemnități au luat parte tova
rășii Virgil Trofin. Iile Verdeț. 
Gheorghe Cioară, Mihai Gerd. Ion 
lonlță. Ion Pățan. Ion Dinei, precum 
șî membri al C.C. al P.C.R.. membri 
ai Consiliului de Stat și ei guver
nului, generali activi și in rezerva, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul nntlhlilerirt. condiicători ai 
unor Instituții centrale țl organizații 
obștești, delegații de oameni oi mun
cii din Întreprinderile șl Instituțiile 
bucure,țtene.

_‘Ea sosirea conducătorilor de partid 
si de stat, companii de ■ onoare ale 
forțelor noaxire armate șl ale găr
zilor patriotice, alintate In fața mo
numentelor. nu prezentai onorul. A 
foa intonat Imnul de stat al Repu
blicii 'SoclaMște- România; . » . ■ ■ >

ART. 1. — Pensiile de asigurări sociale de staS, pen
siile I.O.V.R. șl ajutoarele sociale se majorează, po 
data de 1 noiembrie 1072, potrivit prezentului decret.

ART. 2. — Pensiile pentru limita de vlrsta și cela 
de invaliditate, In cuantum de pină la 550 lol inclusiv, 
se majorează cu 30 la sută.

ARI. 3. — (1) Pensiile pentru limită de vîretâ și 
cele de invaliditate, al căror cuantum depășește 550 
lei, se majorează după cum urmează. :

a) cu 2â in sulă, pensiile stabilite piuă la 31 Iulie 
1959, precum și cale stabilite după această dată pe baza 
salariilor folosite la recalcularea poMîllor din anul 
1E®9 ;

b) cu 15 la sută, pensiile stabilite In perioada 1 au
gust 1059 —- 31 decembrie 19S3 ;

c) cu 10 .ta sută, pensiile stabilite ta perioadele 1 ia
nuarie 10M — 31 decembrie 19®0 țl 23 octombrie 
J&83 — 31 octombrie 1972.

(2) Pensiile pentru limită de vîrstâ și cele do Invali
ditate, cuprinse Intre 55T șl 630 lei, majorate potrivit 
alineatului 1, nu pot fi mul mici de 715 leL

(3) Cuantumul pensiilor pentru limită de virată șl
cele de Invaliditate, cuprinse intre 551 și 714 lei, sta
bilite, In perioada 1 Ianuarie 18B7 — 22 octombrie 10'38, 
va deveni 715 Iei. '

ART. 4 — Pensiile de urmaș se majorează cores- 
fmnzâuor majorării ce s-ar cuveni pensiei susțlnătoru- 
ul decedat, in raport atit de cuantumul pensiilor, dt 

ți de perioadele in caro s« încadrează, așjfel.:
a) cu SO la sută, indiferent de perioada In care au 

fost stabilite, pensiile de urmaș de plnă la :
— 275 Iei inclusiv, in cazul unui singur urmaș ;
— 413 .lei inclusiv, în cazul a do! urmaș! ;
— 350 lei Inclusiv, in cazul a trei sau mal mulți ur

mași ;
b) cu procentul ce s-ar fi cuvenit pensie! susținăto

rului, ffirt a putea fl mal mici do
— 358 lei, pensiile mal mari de 275 Iei, pentru un 

urmaș :
— 537 lei, pensiile mai marl de 413 lei, pentru doi 

urmași ;

413 lei, pentru

calcul, șo ma- 
Inlăuntrul câ- 
do recalculare 
sau transfor- 

. se majorează 
cu procentul corespunzător perioadei in care au fost 
stabliiie. ■ 1 ■

ART. 8. — Pensiile LO.V.R. se majorează după cum 
urmează :

a) pensiile Invalizi io:
urmașilor acestora, precum și 
morți sau dispăruți In război, si 
sau salarii, s _ ‘____ 12 .1
iele prevăzute pentru pensiile 
stat, de Invaliditate sau de urmaș ;;

b) pensiile Invalizilor șl accldentaților de război, ale 
urmașilor acestora, precum și ale urmașilor celor 
morț! sau dispăruți in război, stabilite Jn cuantumurl 
fixe, se majorează cu 13 la sută.

ART. 7. — Ajutoarele sociale de toate categoriile se 
majorează cu cile 30 lol.

ART. 8. — Pensiile .stabilite sau' majorate, nominal, 
prin decrete ale Consiliului, de Stat sau prin hotăriri 
ale altor organe, legal competente, se majorează după 
criteriile și cu procentele prevăzute pentru pensiile de 
asigurări sociale de sini, cu excepția celor menționate 
In anexa ia prezentul decret, care nu beneficiază de 
majorare.

ART.0.

‘ tf; S: < ■ r ’ > ' - i ' ■ ‘Ș;..‘ J :;!'.'"
■ghuă". români, maghiari șl de alte 
naționalități, vă raportează cu mul
tă satisfacție că, sub conducerea or- 
gnhelor șl ■ organizațiilor de partid, 
au realizat planul producției marfă 
industrială pe 8 luni cu 11 zii© 
înainte de termen.

Vâ raportăm totodată realizarea 
arsgnjamenlului anual la producția 
marfă industrială.

Aceste succese-le închinăm.marii 
sărbători naționale a poporului nos
tru. zilei de 23 August, angajln- 
du-nc să depunem tot efortul cn in 
cinstea celei de-n XXV-a aniver
sări a proclamării Republicii sâ 
obținem succese șl mo! însemnate, 
contribuind astfel la realizarea pla
nului cincinal înainte do termen, ta 
Înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica S’xciallstă România.

însuflețiți de Istoricele hotăriri 
ale Conferinței Naționale a Partj-

litale pentru economia națională, 
cu un sporit grad de prelucrare șl 
cu caracteristici tehnlco-funcțlonaie 
superioare. •
•în această zi do sărbătoare, vă 

încredințăm, stimate tovarăș© hv 
crolar general, că organizația de 
partid a Capitalei, toți locuitorii 
BucureșUuîul vor acționa neabătut, 
cu abnegație și deosebită răspun
dere patriotică, pentru înfăptuirea 
hotărlrlîor Conferințe! Naționale a 
partidului, contribuind prin fapte 
durabile la înălțarea edificiului lu
minos ol socialismului, ta înălțarea 
Românie! In rindui statelor avan
sate ale lumii contemporane. Ne 
angajăm și rtt acest prilej sâ trans
punem in practică prețioasele dum
neavoastră indicații privind dezvol
tarea economică țl edilltar-gospu- 
dârească a municipiului București, 
pentru a face din Capitala țârii 
un oraș tot mai înfloritor.

Fracțiunile de leu, rezultate din calculul 
majorărilor de pensii, se Întregesc ta un leu, In fa
voarea pensionarilor.

ART. 10. — Pensionarilor șl beneficiarilor de ajutor 
social care, ca efect al majorării, ar urma să piardă 
drepturile privind procurarea. combustibililor solizi șl 
acordarea do burse școlare, dc care beneficiază la data 
majorării, li se mențin In continuare accaio drepturi.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

nltfițl! Socialiste. Mlhal Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
nl Frontului Unității Socialiste. A- 
lexandru lonescu. redacior-șef al 
ziarului „Scinteia", Suzano Gâdea. 
președinta Consiliului Național ol 
Femeilor, Iosif Szasz. șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. șl Constantin Va
slliu. adjunct d© șef de secție fa C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de Informații asupra unor probleme 
de interes comun.

Convorbirea s-n desfășurat înir-o 
ambianță cordială, prietenească.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

ART. I. Pensiile militar® de stat se majorează, pe 
data de 1 noiembrie 1972, potrivit prezentului decret.

ART. 2. Pensiile de serviciu și cele de invaliditate, 
in cuantum de pină la 550 lei inclusiv, se majorează cu 
p ART. 3 (1) PmhriQe,’de servlelâ ?1 eeletle invaliditate, t‘:\ 

n) căror cuariluih depășește 559 lil, se majorează după 
cum urmează :

a) cu 23 la sută, pensiile celor trecuțl in rezervă sau 
retragere pitta la 1 ianuarie 1M0 ;

b) cu 20 ta sută, penslilo celor trecuțl în rezervă sau 
retragere din unitățile Ministerului Forțelor Armata și 
ale fostei Direcții generale a serviciului murtcli in pe
rioada de la 1 Ianuarie 1849 pinfi la 27 mai 1939, pre
cum și pensiile celor trecuțl in rezervă sau retragere 
din unltayie Minfaierului de Interne In perioada de la 
1 ianuarie 1M0 pină la 16 aprilie 1953 :

c) cu 15 la sută, pensiile celor trecuțl In rezervă sau 
retragere din unitățile Ministerului Fortelor Armate șl 
ale fostei Direcții generale a serviciului muncii in pe
rioada de la 27 mal ltH8 pină fa 1 octombrie 1964, pre
cum șl pensiile celor trecuțl in rezervă sau retragere 
din unitățile Ministerului do Interne In perioada de la 
18 aprilie 1938 pină la 1 octombrie 10®4 :

d) cu 10 ta sută, ponslll© celor trecuțl In rezervă sau 
retragere In perioada de la 1 octombrie 1904 pinft la 1 
Ianuarie 1957 șl de la 23 octombrie 1S08 pină ta 1 noiem
brie 1972. Cu același procent se majorează și pensiile 
celor trecuțl în rezervă sau retragere Ln perioada 1 ta-, 
nuarie 1967 — 22 octombrie 1B08, dacă au fost stabilite 
In perioada de la 23 octombrie IffiH șl pină la 1 noiem
brie 1972.

(2) Pensiile de serviciu și cele de Invaliditate, cu
prinse intre 551 și 630 Iei, majorate potrivit alineatului 
1, nu pot fi mal mici d© 713 Iei.

. a (3) Pensiile de serviciu șl cele de invaliditate, cu- 
‘ prins© Intre 551 șl 714 lei, stabilite In perioada 1 Ianua

rie 1967 — 22 octombrie 1E>38, pentru • coi trecuțl in

Marți după-amlază a sosit In Ca
pitală o delegație a Partidului Con
gresului pentru Indepcndefsța Mada
gascarului — A.K.F.M. — formală 
din : Arsene Ratalfehera șl Remi 
Rakotobe. secretari generali ad- 
Juncți di Biroului Național al 
AK.FJ4., care, la invitația C.C. al
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A. KOSÎGHIN
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Laosului
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rula l-a transmis lă rlndul

Dragi tovarăși,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Românie
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Slat al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

Ambasadorul Regatului
Lutad cuvlntul cu prilejul pre

zentării scriso-lior, ambasadorul 
Phigna l.a Norlndr a transmis pre
ședintelui Consiliului de slat, 
Nlcolae . Ceaușescu, personal, șl po
porului român un raid salut șl urări 
de sănătate șl fericire din partea 
regelui Laosului, Sri Savang Vat- 
ihnna.

„Guvernul șl poporul laoțian — « 
spus ambasadorul Regatului haosu
lui — au urmărit cu viu interes șl 
admirație înfăptuirile șl progreseie 
realizate de guvernul șl poporul ro
mân In toate domeniile, acțiunii a 
întreprinde de dumneavoastră per
sonal, in favoarea păcii șl securi
tății In lume, precum și pentru În
țelegere și coexistență pașnică In
tre popoare. Poporul laoțian, ca șl 
poporul român, nu aspiră declt la 
liniște șt pace.

Stnt deosebit de fericit să constat 
că r Jațlile dintre cele două țări ala 
noastee s-au stabilit Intr-un spirit 
de Înțelegere mutuală șl respect re
ciproc. Pot să vă încredințez că nu 
voi precupeți nici un efort pentru 
a Ia dezvolta șt a le consolida, cu

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Conciliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

t Lutnd euvintul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Abou- 
bahar 01ro Kanio a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat al Homâ- 
nlol, tovarășului Nlcolne Ceaușcscu, 
precum și poporului român căl
duroase urări de sănătate șl ferltire, 
da noi victorii In construirea socia
lismului, din partea președintelui 
Ahmed Sekou Toure.

„Poporul din Guineea, partidul »1 
guvernul său — a spus ambasadorul 
guineez — stnt conștiențl do rolul 
Important pe care guvernul șl parti
dul român U joacă In edificarea so
cialismului In lume.

Sprijinul dezinteresat pe care 11 
acordați țărilor In curs de dezvolta
re, ajutorul dat rnL»cAiiior do elibe
rare sini tot alitea dovezi ale anga
jării țârii dumneavoastră ta frontul 
iorțolor progresului șl păcii.

In lupta pa care o ducem Împreu
nă împotriva imperialismului, pen
tru o dreptate socială care să ducă 
In fericirea popoarelor noastre, Re
publica Guineea, mind-â do înde- 

^pendența sa și conștientă do rolul 
ce 11 revine ta Africa, dă o Înaltă 
apreciere calității raporturilor de 
cooperare economică, culturală ti 

' științifică existenta intre statele șt 
partidele noastre. Știu că Îmi revi
nă sarcina să Întăresc iot mal mult 
această cooperare fructuoasă dintre 
țările noastre. în Îndeplinirea aces
tei misiuni delicate, dar ntit de In- 
suflețlioare, știu că mă voi putea 
bizui pe sprijinul șl pe binevoitoa
rea- dumneavoastră Înțelegere0.

’■ A jaețwm*- 

„Cunoașteți, domnule preșadlnțe, 
el țara mea, Republica Ghineea. — 
caro a sfărtmat jugul colonial șl a 
zdruncinat sistemul colonial în Afri
ca — respinge fără echivoc exploa
tarea sub orice formă a omului de 
către mu. a unei națiuni de către 
altă națiune, ceea ce explică națio
nalizarea tuturor sectoarelor econo
miei naționale, faptul că Însemna
tele bogății ale rolului șl subsolului 
guineez se află in Întregime In pro
prietatea poporului.

Această politică de independență 
reală adoptată de poporul din Gui
neea l-a atras un complot perma
nent din partea imperialismului, 
care nu poate suporta ca popoarele 
africane să trăiască libere șl să se 
bucure de bogățiile lor ; lată de ce 
poporul nostru a fost victima agre
siunii din 23 noiembrie 1B70. de- 
'cianșată de fascismul portughez, 
susținut de Imperialismul interna
tional.

în ceea ce ne privește, considerăm 
că bogățiile noastre trebuie să fie 
exploatate pe baza unei colaborări 
frățești, liber consimțite. In Intere
sul exclusiv al popoarelor noastre0.

în Încheiere, ambasadorul guineez 
a s pus :

„Nu pot Încheia aceste cîleva cu
vinte fără să adresez, prin interme
diul dumneavoastră, domnule pre-
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convingerea câ în îndeplinirea a- 
CMtel sardni mă vot bucura de În
țelegerea dumneavoastră binevoi
toare și de sprijinul amical ai gu
vernului dumneavoastră0.

în cuvlntul său, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, a mulțumit călduros 
pentru salutul șt urfirile ce l-au fost 
adresate personal, precum și po
porului român din partea regelui 
Laosului, căruia l-a transmis la ria
dul său cordiale urări de sănătate șl 
fericire.

„Poporul român, angajat cu toata 
forțele In edlflrare.a societății socia
lista multilateral ■ dezvoltate — a 
spus tovarășul Nlcolae Ceaușascu — 
este profund interesat In instaurarea 
In lume a unui climat de pace șl 
largă colaborare internațională. Ac- 
ționlnd în spiritul coexistentei paș
nice, Republica Socialistă. România 
dezvoltă relații multilaterale cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orlttduiro socială, pe baza prindpli- 
lor deplinei egalități In drepturi, res
pectului Independenței și suveranlță- 

Ambasadorul Republicii
ședințe, poporului român, partidului 
șl guvernului său cele mai vil mul
țumiri din partea președintelui 
Ahmed Sekou Toure, a poporului 
guineez și a partidului sSu. Partidul 
Democrat din Guineea, pentru Îngri
jirile excepționale de care a benefi
ciat In timpul lungii, și fatalei sale 
boli, copreședintele Republicii Guine
ea, ilustrul defunct Ktrarne Nkru- 
mah, victimă a imperialismului șl tră
dării, trimis aici de poporul nostru. 
In perioada clnd suferea de o boală 
neiertătoare.

Reîntoarcerea În Guineea a rămă
șițelor pâmlnteștl ale Ilustrului dis
părut a adlnclt șl Întărit și mal mult 
stima pe care popoarele Africii o 
poartă vajnicului popor român. 
Acest act a permis să se redea Omu
lui onoruri pe măsura mari! sale 
opere".

în cuvlntul său, președintele Con
siliului de Slat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolze 
Ceaușeseu, a mulțumit cordial pen
tru sadului șl urările ce l-au fost 
adresate de președintele Republicii 
Guineea, Ahmed Sekou Toure, că- 

l '-.-.^.--7^-..-,'Rflu 
călduroase urări de sănătate șl feri
cire ; de asemenea, tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu a adresat poporului gul- 
necz urări de progres și prosperita
te. da noi succese pe calea consoli
dării independentei naționale și a 
ridicării nivelului de trai.

„După cum vă este cunoscut'—a 
spus tovarășul Nlcolne Ceauțescu'—

a unei societăți-noi. —_>șoctetatea>iso-_ 
cîaliBtfl multilateral - dezvoltată' ~ 
care să asigure Întregului popor un 
nivel de viață toi mat ridicat. Actlo- 
nlnd ferm pentru Înfăptuirea acestei 
ample șl complexe opere, poporul 
român este profund Lnlerexat în asi
gurarea unul climat da pace șl 
colaborare eu celelalte state ale lu
mii pe baza stimei și respectului re
ciproc. Noi . considerăm că trebuie 
făcut totul ca Intre statele lumii să 
so stabilească relații noi, întemeiate 
pe principiile deplinei egalități In 
drepturi, respectului Independenței 
și suveranllâțil naționale, neameste
cului In treburile interne, avantaju
lui reciproc, să se renunțe la forță șl 
la amenințarea cu forța In relațiile 
Internaționale. După convingerea 
noasirt, nșezind relațiile Intre state

lui reciproc, să se renunțe 
i- ' ' ■ ■ ■
Internaționale.

■>“.'”7 -.... ..... JPL-pe aceste principii se poate asigura o 
largă șl fructuoasă colaborare între 
popoare, se pot evita conflictele si 
încordarea, se poate statornici un cli
mat trainic do Încredere și pace în 
lume°.

„Poporul român, care a dus o grea 
luptă pentru eliberarea ea națională 
și socială, urmărește cu sentimente 
de profundă simpatie și solidaritate 
lupta popoarelor africane pentru cu
cerirea.șt consolidarea Independenței' 
naționale, pentru Împlinirea aspira-

ții naționale, neamestecului In tee- 
burile interne, avantajului reciproc, 
renunțări! In forță șl la amenințarea 
cu forța, principii in stare să asi
gure dezvoltarea pe baze noi a re
lațiilor tatemațJonale, Instaurarea 
unei păci trainica în lume.

Exprlmindu-mi convingerea ' că 
relațiile dintre cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta continuu în 
Interesul reciproc al celor două po
poare, a! cauzei păcii șl colaborării 
intemaționaJe, vă doresc succes de
plin In Îndeplinirea înaltei misiuni 
ce vl s-a Încredințat Șl vă asigur 
că vă veți bucura de iot sprijinul 
din partea Consiliului de Stai, a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și a mea personal0.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ccnușescu, a asul o convor
bire prietenească, cordială cu am
basadorul Phagna La Norlndr.

La prezentarea scrisorilor ș! la 
convorbire au participat Constantin 
Stfitesra, secretarul Consiliului de 
Stat, șl Cornellu Mânescu, ministrul 
afacerilor externe.

Guineea
1 i'--'.Mu,-'

tlilor lor de progres șl o viață mal 
bună. Mllitlnd activ In frontul forțe
lor antilmperialiste, România spriji
nă — moral, politic și material — 
mișcările de eliberare națională a po
poarelor din Angola, Moznmblc, Gui- 
neea-Blssau, Namibia șl din alte te
ritorii coloniale, condamnă cu fermi
tate politica do apartheid și discri
minare rasială dusa de regimurile 
minoritare rariste din Republica Sud- 
Africană șl Rhodesia.

Apreciem ci o problemă fundamen
tală pentru pacea șt progresul uma- 
nită(ll este lichidarea stării de sub
dezvoltare și a decalajului economic 
dintre țările In cura de dezvoltare 
și. cele avansate. Lichidarea acestui 
decalaj — care trebuie sâ devină o 
preocuiMure a întregii comunități in
ternaționale Impune mobilizarea 
eforturilor fiecărui popor pentru va
lorificarea ’ In Interes propriu a re
surselor naționale, lărgirea cooperării 
Internaționale pe i baze echitabile, 
precum șl măsuri practice de spriji
nire a acestor eforturi de către sta
tele avansate.

In România este binecunoscută șl 
M bucură de o.înalță apreciere lupta 
dlraă a poporului guineez, condus de 
Partidul Democrat din Guineea. i>en- 
tru apărarea și consolidarea indepen
dentei politico și economice a țării,. 
pentru valorificarea resurselor sale 
materiale, in scopul dezvolia-II eco
nomice șl sociale a patriei sale, al 
Îmbunătățirii condițiilor de muncă șl 
de trai Ca ■ prieteni sinceri al po
porului dumneavoastră vă urăm

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale ■—â XXVIII-a aniversare a eliberării 

României de sub Jugul fascist — adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român,’Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România șl tuturor oamenilor munci! ol Republicii 
Socialiste România felicitări prietenești șl cele mal bune urftr! din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
șl întregului popor sovietic. 28 de ani ne despart de acele zile rfnd, In 
urma victoriilor hotăritoare ale Annatel Sovietice și înfăptuirii, în această 
situație favorabilă, a Insurecției armate de la 23 August 1944, România, 
a fost eliberată de fascism, a căpătat posibilitatea de a păși pe calea 
unor profunde transformări, revoluționare și a progresului social -eco
nomic. în anii rare au trecut, poporul român, printr-o muncă plină de 
abnegație, sub conducerea partidului comunist, a transformat patria sa 
într-un stat socialist, a obținut însemnate Succese în construcția societății 
socialiste, In dezvoltarea economiei, științei șl culturii. Oamenii sovietici 
remareft cu satisfacție aceste succese ale poporului român frate, obținute 
în condițiile colaborării strinse a României cu Uniunea Sovietică și cele
lalte state ale'comunității socialiste. între Uniunea Sovietică șl Republica 
Socialistă România s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie șl 
colaborare tovărășească, care corespund Intereselor vitale ale popoarelor 
ambelor țări. Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care 
a consfințit legăturile tradiționale dintre țările noastre, reflectă năzuința 
ambelor popoare de a lărgi, prin toate mijloacele, relațiile sovfelo-române, 
pe baza principială «■ marxism-Ienlnismulul, de a uni eforturile lor în 
construcția socialismului și comunismului, de a întări unitatea si solida
ritatea Internațională a statelor socialiste. Comitatul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice șl guvernul sovietic vor depune șl în viitor 
'eforturi pentru întărirea prietenie! frățești dintre partidele, țările șl po
poarele noastre, vor contribui la adlncfraa colaborării noastre în organiza
ția Tratatului de la Varșovia, la dezvoltarea Integrării economice socia
liste a țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, vor 
sprijini lărgirea acțiunilor comune ale statelor comunității socialiste pe 
arena Internațională, In interesul consolidări! poziției Internationale a 
socialismului șl cauzei păcii în Întreaga lume.

Da ziua cele! de-a XXVTTI-a aniversări a eliberării României de sub 
■Jugul fascist vă dorim dumneavoastră, tuturor comuniștilor români și oa
menilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în eon- 
sfrucțta socialismului, în lupta pentru pace ți securitatea popoarelor.

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea' dintre P.C.U.S. 
ți P.CJR., dintre popoarele sovietic șl român.

N. PODGORNÎI
președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

în momentul în care poporul român sărbătorește cu bucurie cea de-a 
XXVUI-a aniversare a eliberării patriei, în numele Partidului Comunist 
Chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze și ol poporului chinez 
vă felicităm călduros pe dumneavoastră, Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste România și întregul popor român.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul frate român a 
luat armele In mină șl a organizat insurecția armată eroică de La 23 Au
gust, ta urmă cu 28 de ani, răslumînd guvernul reacționar al Iul 
Ion Antonescu, după rare poporul român a devenit stăpînu! țării «ale. 
De la eliberare, poporul român harnic și curajos, mențlnindu-și Indepen
dența și muncind din răsputeri penbni prosperitatea țării sale, a înlăturat 
numeroase dificultăți șl a obținut succese Importante în construcția so
cialista. în prezent poporul frate român, sub conducerea Partidului Co
munist Român. în frunte cu tovarășul Nlcolne Cemițescu. se străduiește 
sâ îndeplinească înainte de termen noul plan cincinal. Vă dorim sincer 

. noi succese și mal mari.
Guvernul șl poporul român se opun eu hotărlre agresiunii Imperia

liste, amestecului șl hegemoniei, politicii -de forță. Ele s-au pronunțat cu 
consecvență pentru egalitate Intre toate țările mari șl mici, au luptat eu 
perseverență pentru apărarea independenței naționale șl suveranității de 
stat Admirăm șl sprijinim această atitudine justă a poporului român, 
spiritul său de curaj în luptă.

în ultimii ani prietenia revoluționară dtntre partidele, țările șl po
poarele Chinei șl României, bazată pe marxism-leninism șt Intemațlo- 
nnH'gin proletar, s-a dezvoltai continuu, tar relațiile de colaborare șl aju
tor reciproc s-au consolidat in toate domeniile. Statem convinși că în 
lupta Împotriva imperialismului, pentru edificarea sortalUmulul. cele două 
popoare ale noastre se vor sprijini șl ajuta reciproc, ca Inioldeaima.

Să rămînă veșnică prietenia dintre popoarele chinez șl român !

L BREJNEV

MAO TZEDUN
președinte al C.C. al P.C. Chinei

secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

DUN Bl-U
președinte ad-inferin» 

al R.P. Chineza

CIU EN-LAI
premier al Consiliului de Slat 

al R.P. Chinese

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialist» România
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președiritele^Coniii/ului de Minișlri’allRepubllcii Socialiste România 
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Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei •' de-a XXVIII-a aniversări a eliberării Româ

niei, .Ln numele CbmltetuluL Central al Partidului Mundto- 
rese Sociali.?: Ungar, Prezidiului șl Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Ungare, al poporului muncitor ol țări! noastre șl al 
nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului român, con
structor al socialismului, salutul nostru tovărășesc, cordial. Poporul Un
gariei urmărește cu interra ți simpatie eforturile poporului României,
succesele obținute în dezvoltarea societății socialiste, economiei naționale 
șt în domeniul ridicării culturii și științei. Sin tem convinși că prietenia 
Sretor noastre, iMtaurată ta perioada de după eliberare șl care se 

tă permanent, deschide un cerc tot mal larg de posibilități spre 
Intensificarea'colaborării Intre^ț^rtle’șFtpbj»afeie'TMxfe*tre. spre adînclrea7E1* 
legăturiloriilor.' Sintem siguri rc&colaborarea, itonrt-ă. Intr-o astfel de di
recție," servește nu numai spre binele popoarelor noastre,1 dăr In același 
timp, fntr-o măsură însemnată, contribuie și la întărirea întregi! comu
nități socialiste.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă dorim dumneavoas
tră șl poporului Republicii Socialisto România succese continue în con
strucția socialismului.

JĂNOS KÂDÂR PÂL LOSONCZI
Prim-iecretar al Comitetului Președintele Prezidiului Republicii

Central al Partidului Muncitoresc Populare Ungara
Socialist Ungar

JENO FOCK
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Ungars

vastă operă. Cunoaștem că in această 
operă lUnJrol'jmpof tânt''ăre' preș edih- 
tele Republicii Guineea și secretarul 
general al Partidului Democrat din 
Guineea, prietenul Sekou Toure.

Constatăm cu satisfacție că bunele 
relații existente, pe multiple planuri. 
Intre Romfinln și Guineea nu marcat 
în ultimii aril o’ evoiujle pozitiva și 
dispun de largi pbslbilităii de dez
voltare. in interesul și avantajul re
ciproc al celor douft popoare.

Cu convingerea că raporturllo ro- 
mfino-gulneeze vor evolua Intr-un 
mod tot mal fructuos, tn Interesul 
popoarelor noastre, al păcii și colabo
rării Internaționale, vă urez, domnule 
ambasador, succes deplin In realiza
rea nobilei misiuni ce vi s-a Încre
dințai.

Doresc să vă asigur că In exerci
tarea atribuțilior dumneavoastră vă 
veți bucura de întregul sprijin ni 
Consiliului de Stai, nl guvernului și 
al meu personal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
credltare, președintele Consiliului de 
Stat nl Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae-Ceaușescu, a avut 
o convorbire prietenească, cordială, 
cu ambasadorul Aboubakar Blfo 
Kante.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, șl Cornellu. Mânescu, 
ministrul afacerilor externe.

Dragi tovarăși,

BUCUREȘTI

HENRYK JABLONSKI 
președintele Consiliului 
de Stal al Republicii 

Populare Polone

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

PIOTR JAROSZEW1CZ
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Polone

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă plft- 
cuta-oeazlo de a adresa Excelențe! Voastre cele mal cordiale felicitări 
șl cele mal bune urări de sănătate șl fericire personală, precum și de 
prosperitate continuă poporului român prieten.

Primul ministru, guvernul și poporul Maltei ml se alătură în a ex
prima Excelenței Voastre, guvernului și poporului român sincere urări 

ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră.

ANTHONY J. MAMO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

EDWARD GIEREK 
prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

I

BUCUREȘTI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahlnșahul Iranului

Cu prilejul celei de-n XXVIII-a aniversări a eliberării României vă 
transmitem, In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat șl guvernului Republicii Populare Polone, 
precum și al nostru personal, dumneavoastră, ți prin Intermediul dum
neavoastră poporului român, cordiale salutări și urări.

Poporul polonez urmărește cu simpatie realizările poporului frate 
român, care sub conducerea Partidului Comunist Român realizează suc
cese în construirea patriei socialisto.

Sin tem convinși că prietenia frățească șl colaborarea dintre Polonia 
șl România se vor adinei șl întări în continuare, în interesul comunității 
socialiste, securității șl păcii în lumea Întreagă.

Cu prilejul sărbătorii naționale vă urăm dumneavoastră șl întregului 
popor român succese ta continuare ta dezvoltarea României socialiste.

în continuare, tovarășul Nlcolne 
Ceatișescu a spus :

La Invitația unor comitete Jude
țene de partid au sosit ta țara noas
tră numeroase delegații din Repu
blica Populară Bulgaria, Republica 
Socialista Cehoslovaca, Republica 
Democrată Germană, Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, Re
publica Populară Ungară și Uniunea 
Sovietică — alcătuite din reprezen
tanți ai organelor locale de partid șt 
da stat — pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
XXVIII-a aniversare a eliberării pz-

Au «osii : in Județul Cluj — dele
gația regiunii Kiev (U.ILS.S.) con
dusă de Evghenî Fiodorovici Har- 
ciuk, secretar al Comitetului regio
nal Kiev al P.C. din Ucraina : In 
Județul Constanța — delegația re
giunii Odessa (U.R.S.S.) condusă de 
A. P. Ccrednlccnko, secretar al Co
mitetului al de oartid, și dele
gația Tdbuhta (R. P. Bul
garia) de Ivan Jelev, secre
tar al Comitetului județean de par
tid : în Județul Suceava — delegația 
regiunii Cernăuți (U.R.S..S.) condusă 
de V. S. Fedorov, vicepreședinte al 
sovietului regional ; în Județul 
Timiș — delegația provinciei au
tonome Volvodlna (ItS.F. Iugo
slavia), condusă de Antun Kustu- 
rln, membru al secretariatului" co
mitetului provincial, delegația ora
șului Novisad (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de Slevan Votnov'lcl, .1“-“' 
tor al secretarului comitetului, 
mimai șl delegația 
grad (R P. Ungară), 
bo Săndor. secretar 
litico-econotnice nl _ — _ 
detean ; in Județul Botoșani — dele
gația raionului Fălești (U.R.S.S.), 
condusă do Ciocoiu Ion, prim-secre- 
tar al comitetului raional ; în Jude
țul Arad — delegația județului 
Bâkăs (R. P. Ungară); condusă 
da dr. Szabo Săndor, secretar 
cu probleme organizatorice al co
mitetului Județean de partid, și

Volnovld, loctll- 
. I co- 

județului Cson- 
condusă da Sza- 
cu probleme po- 
Comltetulul ju-

delegația Frontului Popular Pa
triotic din județul Bikâs. con
dusă da Nyări Sândor. membru al 
Comitetului județean al P.MJS.U., 
secretar a] Frontului Popular Patri
otic: In ronnlclpînl Arad — delegația 
orașului Zrenlanin (R.Ș.F. Iugosla
via), condusă de Belovaj Mihăîy, 
președintele Comitetului orășenesc 
a! Uniunii Socialisto ; in municipiul 
Reșița — delegația orașului ‘ Pan
covo (R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Ivan Rtsilci, secretarul Comitetului 
orășenesc de partid : în Judelui Bi
hor — delegația județului Hajdu- 
Bihar, condusă de dr. Szilăgy Gâbor, 
membru al Biroului Comitetului ju
dețean de partid, prim-secrelnr al 
Comitetului orășenesc Debrețin ; in 
municipiul Lugoj — delegația ora
șului Vlrșet (R.S.F. Iugoslavia), con
dusă de Sretko Brankov. vicepre
ședinte al skupștlnei orășenești Vlrșeț; 
In municipiul Ploiești — delegația 
orașului Botcvgrad ffLP. Bulgaria) 
condusă de Ivan Todorov Nik'olo- 
ogvskl, președintele Consiliului popu
lar orășenesc șl delegația orașului 
Magdeburg (ILD. Germană), condusă 
de Hafnz'Hanke, al doilea secretar 
ui, Comitetului orășenesc de partid ; 
In municipiul Tuleea — delegația 
orașului Ismail (U.R.S-S.) condusă 
de Vrfjanski Stepanovlcl, președin
tele Comitetului Executiv al Sovie
tului orășenesc ; In Județul Brașov — 
delegația regiunii laroslavl (U.R.S.S.), 
condusă de Alexandra Prokopiovna 
Soclncva, secretar ol Comitetului re
gional ; in Județul Salo Mare — de
legația regiunii Transcarpatice 
(U.R.S.S.). condusă de S. I. Petrovici, 
vicepreședinte al Comitetului Exe
cutiv ni Sovietului regiunii, șl de
legația județului SzabolM-Szatmar 
(R.P. Ungară), condusă de Alexa 
Laszlo, secretar al Comitetului Ju
dețean de partid : tu Județul Mara
mureș — delegația regiunii Ivan 
Franko (U.R.S.S.). condusă de P. F. 
Kalkan, președintele Comitetului

execullv al Sovietului regional ; In 
Județul Iași — delegația raionului 
Ungheni (U.ILS.S.), condiL'să do Va- 
Bile Cobllean, șeful secției de pro
pagandă a Comitetului' raional de 
partid ; in munielpiul Vaslui — de
legația raionului Leova (U.R.S.S.), 
condusă de Pairațcu Dlmllrle Gheor- 
ghievlci, ■ președintele Comitetului 
Execuții' al. Sovietului raîoiuil ; in 
Județul OII — delegația Comitetului 
judejean Mlhallovgrad (R.P. Bulga
ria), conducă do Anastas Plrvanov, 
prim-secretnr al Comitetului jude
țean nl P.QB. : In municipiul Pi
tești — delegația orașului Sumgait 
(U.JLSJS,)’, condusă de Mustafneev 
Faic Mamed Emin Ogll, președintele 
comitetului «executiv al Sovietului 
orășenesc Sumgait, delegația orașu
lui Kragujeyac (R.Ș.F. Iugoslavia), 
oraș înfrățit cu Plteștiul, con
dusă de Borlvoje Petrovici, pre
ședintele skupștinej orășenești ; in 
Județul Ialomița — delegația jude
țului Slllslra (R.P. Bulgaria), con
dusă de Sianclu Nlcolov, secretar 
nl Comitetului județean cîe partid ; 
in Județul Teleorman — delegația ju
dețului Vcllko-Tîrnovo, (ILP. Bul
garia), condusă de Dlratlar Tujarov, 
membru ol! Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C. Bulgar, 
președintele" Consiliului popular Ju
dețean ; în ijudcțul Ilfov — delegația 
județului Ruse (R.P. Bulgaria), con
dusă de Racio Slolanov. secretar al 
Comitetului județean Ruse al P.C.B.

(Ager preș)

NUMĂRUL VIITOR 

AL ZIARULUI VA APĂREA
VINERI 25 AUGUST

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, rog 
Excelența Voastră să primească viile mele felicitări, precum șl cele mai 
bune urări de fericire personală șl de prosperitate pentru poporul român.

SRI SAVANG VATTHANA
Reade Laosului ■

BUCUREȘTI
■ • . •

Cu ocazia sărbătoririi zile! naționale, sînt fericit să adresez Exce
lenței Voastre, în numele Guvernului militar federal, al poporului Nige
riei șl al meu personal, sincere fell cil firi Împreună cu orie mal bune urări 
de sănătate personală, de noi succese în activitatea dv. nobilă dedicată 
dezvoltării pașnice a Republicii Socialiste România, de progres continuu 
poporului prieten al RomfinleL

Fie ca legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două popoare 
*6. se dezvolte ta continuare.

Cu cea mal înaltă considerație șl stimă, "

General YAKUBU GOWON
■ 'X p “

Șeful Guvernului Militar 
ți Comandant Suprem al 
Armate ale Republicii 

Nigeria

Federal 
Forfelor 
Federala

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România

BUCUREȘTI

Mult stimata tovarășe Ceaușeseu,
'? > 'fAl ^-2 Lr S A ' »J î “ 1 • f * * A

Perraltețl-mr să vă felicit cordial cu ocazia sărbători! naționale a 
poporului român — Ziua eliberării României de sub jugul fascist.

Vă urez multă sănătate șl succese în activitatea dumneavoastră de 
răspundere de partid șl de stat consacrată binelui poporului român. în
tăririi păcii ta întreaga lume, prieteniei, unității șl colaborări! dintre ță
rile socialiste.

■ Cu profund respect.
N. FADDEEV

Secretar al Consiliului 
de Ajutor Economie Reciproc

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei eliberării, adresez Excelenței Voastre urfirile mele 
personale de progres șl prosperitate In anii ce vor veni.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Guvernator general Președintele Republicii Singapore

’ s ■
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialtsta România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Minljirt al Republicii Socialiste România

Cu ocazia cele! de-a XXVIII-a aniversări a eliberări! României de 
sub jugul fascist, in numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, Adunării Naționale șl al Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, șl In numele nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră și, prin Intermediul clumnenvoastră, poporului frate român, 
Partidului Comunist Român, Morii Adunări Naționale șl guveraulu! 
Republicii Socialiste România felicitările noastre cele mal călduroase.

într-o perioadă Istorică relativ scurtă, de la eliberarea țării, poporul 
român, sub conducerea partidului comunist, a înregistrat realizări stră
lucite In construcția sociaiismului. In înfăptuirea industrializării, a dez
voltat Industria, agricultura, știința și cultura, a ridicat nivelul de viață 
șl a modificat profund înfățișarea României.

în prezent, harnicul și talentatul-popor român se ocupă cu realizarea 
planului cincinal trasat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Co
munist Român pentru construirea unei societăți șociallșie dezvoltate în 
toate domeniile șl pentru a permite României să se ridice pe noi culmi 
ale progresului șl prosperității. Poporul vietnamez se bucură foarte mul!; 
de aceste mari realizări ale poporului.român în construirea socialismului, 
care au contribuit Ia întărirea sistemului socialist și la lupta pentru pace 
șl securitate în Europa și în lume.

în lupta sa patriotică împotriva agresiunii americane șl în construc
ția socialismului în R. D, Vietnam, no porul vietnamez a beneficiat în
totdeauna de sprijinul șl ajutorul poporului român, al Morii Adunări Na
ționale șl al guvernului Republicii Socialiste România. Folosim această 

/.ocazie pentru a mulțumi sincer poporului .român, Partidului Comunist 
ffiomân, Marii Adunări Naționale șl guvernului Republicii Socialiste 
România pentru acest ajutor șl sprijin prețios și urâm pojMiruluî frate 
român noi șl mari realizări în opera de edificare socialistă și de dez
voltare a patriei.

Fie ca solidaritatea, prietenia șl cooperarea frățească existente între 
cele două popoare ale noastre să se consolideze șl să se dezvolte pa zl 
ce trece.

TON DUC THANG
Președintele Republicii 

Democrate Vietnam

TRUONG CHINH
■ Președintele Comitetului 

Permanent al Zritmdrii Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
celor ca Muncesc din Vietnam

PHAM VAN DONG
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului Național ăl Frontului Unității Socialista 

Excelenței Sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

Excelenței Sale Domnului ȘTEFAN VOTTEC 
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI 

tejul celei de-a XXVIII-a aniversări a eliberării României de

șl urează poporului frate român să obțină numeroase noi 
în opera de construire șl de" apărare a țării.

Cu 'sjul celei de-a XXVUI-a aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, în numele populației, al Frontului Național do Eliberare, 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
și al nostru personal, vă adresăm Dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, guvernului, Marii Adunări Naționale, Frontului Unității Socia
liste șl poporului frate român.cele5mal calde urări, -o&to»M!«l*r.T« 

în cel 28-de ani-, sub -conducerea Partidului Comunlst, .poporul romfln<‘ 
a dezvoltat tradițiile revoluționare și i munca sa creatoare, a îndeplinit 
consecutiv plan urile cincinale, a depus eforturi pentru a intensifica ritmul 
dezvoltării Indusfriel șl agriculturii șl a obținut succese strălucite în 
opera de construire a unei Românit prospere șl fericite.

Populația din Vietnamul de Sud se bucură foarte mult de aceste 
mari succese 
mari succese

Cu acest prilej, mulțumim sincer Partidului Comunist Român, Gu
vernului, Marii Adunări Naționale, „Frontului Unității Socialiste ți po
porului frate român pentru sprijinul călduros și ajutorul prețios date 
luptei de rezistență a populației din Vietnamul de Sud împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea țării.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre populația din Vietnamul do 
Sud șl poporul român să se consolideze șl să se dezvolte.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului 

Consultați o al Republicii 
Vietnamului de Sud

"4-

HUYNH TAN PHAT
Președintele

Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zile! eliberării României, îmi face mare plăcere 
să transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mal bune urări 
de fericire personală, de prosperitate poporului dumneavoastră.

HIROHITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

în numele poporului flllpinez și al meu personal, doresc să vă trans
mit Excelenței voastre salutările noastre cordiale cu prilejul zilei dum
neavoastră naționale, precum șl cele mai bune urări de continuă sănă
tate dumneavoastră personal, de progres șl prosperitate marii dum
neavoastră națiuni.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Sfat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România stat fericit 
să adresez Excelenței Voastre, ta numele meu șl al poporului Kuweitului, 
cele mal calde felicitări șl urări de sănătate personală șl de prosperi
tate pentru țara dumneavoastră prietenă.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul statului Kuweit

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sini fericit să transmit Excelenței Voastre, guvernului șl poporului 
român felicitări și cele mai bune urări cu ocazia zilei naționale a Repu
blicii Socialiste România.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre Kenya șl România 
vor continua să se dezvolte In interesul ambelor țări.

JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi zilei naționale a Republicii Socialiste România 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului 
și poporului român frate, ta numele popoarelor iugoslave, prezidiului 
Uniunii Comuniștilor, prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia șl In numele meu, cete mal calde felicitări șl cele mai bune urări 
de progres șl bunăstare pentru Republica Socialistă România, vecină și 
prietenă, de noi succese ta construirea societății socialiste și pentru feri
cirea dumneavoastră personală

îmi permit să exprim cu aceasta ocazie profunda mea convingere 
că cooperarea fructuoasă, prietenească și de bună vecinătate, atît dc fo
lositoare popoarelor șl țărilor noastre, precum șl lupta comună pentru 
pace, pentru progres șl raporturi bazate pe egalitate, se vor dezvolta și 
Întări cu succes In toate domeniile, In Interesul popoarelor noastre, al 
păcii șl socialismului

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialisie România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialista România

Dragi tovarăși,
■Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a eliberării poporului român 

de sub jugul fascist vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, precum și tuturor cetațepllor țării 
dumneavoastră, cele mal cordiale fellcitâri șl salutari frățești din partea 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Republicii Democrate 
Germane.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană se bucură de 
succesele pe care oamenii muncii țării dumneavoastră le obțin șub con
ducerea Partidului Comunist Român în îndeplinirea programului hotărît 
de cel de-nl X-lea Congres al partidului pentru crearea societății socia
liste dezvoltate.

Sin tem pe deplin satisfăcuțl că o dată cu Tratatul de prietenie, co
laborare șl asistență mutuală încheiat de curînd între ambele noastre 
state am inițiat o nouă fază în relațiile dintre țările noastre. Acest tratat 
conferă colaborării noastre în toate domeniile noi impulsuri, întărește 
alianța noastră de clasă și contribuie, în același timp, la realizarea Inte
grării economice socialiste.

Republica DemocraEă Germană vn face și în viitor totul pentru a 
dezvolta mai puternic strlnsa alianță între ambele noastre popoare, 
partide șl guverne.

Strînsa coeziune a comunității statelor socialisto pe baza alianței co
mune frățești cu Uniunea Sovietică ca forță principală a socialismului 
este garanția pentru menținerea păcii șl secu-itâți! pe continentul euro
pean.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, cu prilejul sărbătorii Zilei Na- tJ 
țlonale, noi mari succese în edificarea pe mol departe a socialismului.

ERICH HONECKER
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

WALTER ULBRICHT 
președintele Consiliului de Stat 

al R.D.G.

STOPHWILLI .
președintele Consiliului de Miniștri 

al R.D.G.

fc .a y b, >» a »a 1

* Domnului NICOLAE CEAUȘESCU^
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării sărbătorii naționale, îmi este plăcut să vfi 
exprim, în numele poporului italian șl n.1 meu personal, călduroase fellcl- 
tări ș! urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România și pentru 
fericirea Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE 
președintele Italiei

-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Siat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România prezint 
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări șl cele mol bune urări de 
fericire personală șl de prosperitate pentru poporul român.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu aceasta ocazie memorabilă, cînd «guvernul șl poporul Republicii 
Socialiste România sărbătoresc cea de-a XXVIII-a aniversare a Zile! 
naționale, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre. în numele co
legilor mei din Consiliul Redeșteptării Naționale șl al poporului Ghanel, 
precum și în numele meu personal, cele mai bune urări șl raids felicltari.

Fie ca aniversările succesive să ducă șl mai departe la stringerca 
relațiilor cordiale existente Intre țările noastre.

Primiți, vă rog, Exeeiență, cele mai bune urări de bunăstare per
sonală șl de continuă prosperitate pentru guvernul" șl poporul Republicii 
Socialiste România.

■ I K ' Colonel I. K. ACHEAMPONG
Președintele Consiliului 
Redeșteptării Naționale 

al Republicii Ghana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
an 1 % -f-,u- ■r * 5

BUCURAȚI

Cu ocazia sărbătorii independențe! României, am plăcerea să exprim 
Excelenței Voastre cele moi' cordiale felicitări și urări de fericire perso
nală, precum șl de prosperitate pentru poporul prieten al României.

MOHAMMAD ZAHER
Regele Afganistanului

I
8

. . - —

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Adresez Excelenței Voastre, guvernului șl poporului român felicită
rile noastre cordiale cu prilejul Zilei națlonnld a României. Primiți 
urările noastre cele mai bune ți mai sincere pentru fericirea personalfl a 
Excelenței Voastre șl pentru progresul continuu al țării Dumneavoastră .

împăratul HAILE SELASSIE

i 
i 
i
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1XM Țara întreagă In sărbătoare. 
Oarece și dansuri.

13,OT „Noi s'ntcra ralndrla țării"™ 
Prinos de slavă al cravatelor 
rafii adus la marea sărbă
toare.

13, M Film documentar. După 3® 
de ani.

14, W „34.1 de grade*, i Ediție specia
lă. In cuprins :

14, W „»a la o — la 3 Md ds metri
— reportaj realizat de ta farul 
do larg al noului dig do la 
Constanța șl replica unul alt 
martor neclintit — VIrful 
Omul.

14,1» Autografe miirlcai» eu Nico- 
lae Heriea.

14.33 „DcsUne' — un reportaj des
pre tineri nășeați In ziua de 
ii August.

14,43 Desene animate.
14,55 Poetul meu — mărturisiri li

rice cu Bena Sereda.
15.13 Autografe muzicale cu Sergio 

Endrlgo șl lUcardo De! Turco.
15,3» „Po urmele lui Hemingway — 

Safaris.
H.M La poalele Semenlculul — 

reportaj realizat la Reșița.
la.l» Desanc animate. '
15, »3 Autografe muzicale cu Dia

na an Carroll si Dean Martin.
I Jf.i® Moment umoristfe : „Divor- 
ț 1 tul* de M. Alexandru.
1 14,43 tn studio violonistul Valeria 
1 ■ Maior.
I 18,SJ Ultimul gind înainte de start 
‘ — ancheta realizată cu cglva
1 dintre reprezentanpj tari!
, noasîre, înainte de plecarea
- la Jocurile Olimpice do vară
1 17,1® Umor din Dime.
■ IT,M Program de divertisment ; 
) Zilele săptamlnll cu.„ Angela
i. Slmllea.
ț 18.W Cîntare Romănîe! socialiste — 
i coruri »! versuri patriotice.
ț 1»,M Pagini de umor : „Aventuri 
i In epoca de piatră*.
ț 1»,M 1M1 de seri.
I 1S.M Telejurnal.
I MLI» Reportaj TV ; „O-elatll-, 
t ra,ss Un zlmbet, un elntec, o floa

re.
13,1» Telejurnal.

. PBOGKAMUL n
M,t» Concert-spectacol de mutică 

populară ' la Combinatul de 
Industrializare a lemnului 
„Pipera".

31, M Item Suin în hune.
31.33 Jloman foileton : Moș Gorlot

— reluarea episodului J1L
M.BJ pagini celebre ale muzicii 

universale. Beeihoven — Slm- 
( fonia a V-a.

Joi 24 august 1972

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele-Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 1

BUCUREȘTI

în numele Comitetului Central al Partidului Munell din Coreea. Pre
zidiului Adunării Populare Supreme șl Guvernului Republicii Populare 
Democrate Coreene șl al întregului, popor coreean, precum și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră și In persoana dumneavoastră Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România șl întregului 
popor român cele mai calde urări șl salutări prietenești cu prilejul săr
bătorii naționale a poporului român — a XXVIII-a aniversara a elibe
rării României.

în ce! 28 de ani care au trecut de la eliberare, poporul român frate, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, manifestînd un înalt entu
ziasm patriotic, a dus lupta activă pentru dezvoltarea rapidă șl înflorirea 
țării și în același timp a transformat România înapoiată în trecut Intr-un 
stat,socialist cu o industrie puternică șl o agricultură cooperallvizaiă,. în 
prezent, oamenii mundl dLn România, uniți puternic în jurul Partidului 
Comunist Român, sprijinind fierbinte hotarfrile celui de-al X-Iea Con
gres și ale Conferinței partidului, duc o luptă energică pentru înde- . 
plinirea înainte de termen a planului dezvoltării economiei naționale 
(ID71—1075) și pentru construirea societății socialiste multilateral dez
voltate, reallzînd mari progrese.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele pe care poporul frate 
român le obține în construcția socialistă, lupiind împotriva imperialis
mului șl apărind cu nădejde suveranitatea țării și salută călduros aceste 
realizări. > "

Noi remarcăm cu satisfacție că relațiile de prietenie șî colaborare în
tre cete două țări ale noastre cu fiecare zl se dezvoltă tot mal bine în 
toate domeniile. Ne exprimăm încrederea că aceste relații frățești, ba
zate pe principiile marxlsm-lenlnlsmulul șl Internaționalismului proletar, 
în viitor se vor întări ș! dezvolta șl mnl mult In lupta pentru triumful 
mflrețel cauze a socialismului șl din toata Inima vă dorim dumneavoastră 
șl poporului român succese tot mal mari în lupta "pentru dezvoltarea po 
mal departe a tuturor domeniilor economiei naționale.

KIM IR SEN
secretar general al C.C. 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului 

de Miniștri al R.P.D. Coreene
s ' ' . ■ ■ ■ '« < .. . " _ ț ‘ ’

ȚOI EN GHEN
președintele Prezidiului Adunării 

Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

Stimate Domnule Președinte,
Poporul Statelor Unite ale Americli ml se alătură în a vă transmite, 

Dumneavoastră și poporului român, călduroase urări șl felicitări cordiale 
cu ocazia celei de-a XXVUI-a aniversări a Zilei naționale a României. 
Doresc să-mi exprim mulțumirea că relațiile dtatere România șl Statele 
Unite se dezvoltă continuu, fapt evidențiat și de progresul concret realizat 
în timpul vizitei din luna trecută ta București a secretarului de stat, 
William Rogers. Sper sincer că, printr-o continuă cooperare, națiunile 

. noastre vor putea contribui efectiv la edificarea’ unei lumi mal bune și la 
menținerea păcii.

Doamna Nixon șl cu mine vă transmitem cele mal călduroase consi- 
dcrațiunl Dumneavoastră șl Doamnei Ceaușascu.

Al Dumneavoastră sincer
RICHARD NIXON

10,M Matineu pentru" cepIL Filmul 
artistic : „Pantoîioral de cris
tal'.

.11,4® CIntcce șl jocuri.
13.20 Emisiune In limba maghiar*.
14,60 „Promenadă— In ai de săr

bătoare*.
16,33 Retrospectivă Wait Dliney. 
17,05 Panoramic științific.
17.13 Film serial pentru tineret : 

„Cel trei mușchetari' după 
Alexandre Dumas (V).

13.13 Binom murieal-coregraHc.
18,40 Ateneum
19,23 ISSl de seri.
IS,S3 Telejurnal.
M.os Reportaj TV : hMetamorforrie 

pămlhtalul".
8J,TO Film nrliv.lc t j.Omul din 

umbri".

Excelenței. Sale Dpmmdui ■ NICOLAE ,.@EAUȘES£U,
■ președintele Consiliului ^eXlat ai RepUblfdii Sqddlfste România

'.în

BUCUREȘTI

Sărbătoarea națională a Republici! Socialiste România îmi oferă plă
cuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, ta numele. Consiliului Fede
ral, calde felicitări șl cele mal bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
șl a poporului român.

NELLO CELIO
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre șl, prin dumnea
voastră, guvernului și poporului român, caldele noastre felicitări eu oca
zia Zilei naționale a României.

Vă rog acceptați, Excelență, cele mal bune urări de fericire personală 
și bunăstare.

V. V. GIRI
Președintele Indici

*

Excelenței Sale
Domnului NICOLÂE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al, Republicii' Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
transmit Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru un vii
tor fericit al poporului român, pentru continuarea operei de construcție 
a țării dumneavoastră și pentru fericirea dumneavoastră personală,

Sper că relațiile rodnice dintre cele două țări se vor adinei în con
tinuare, spre binele popoarelor noastre si că eie vor aduce prin aceasta 
o contribuție la pacea și securitatea in Europa.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele Republicii 

Federala a Germaniei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a XXVTII-a aniversări a eliberării României, îmi 
revine marea plăcere de a adresa Excelenței dumneavoastră cele mai 
sincere felicitări și cele mai calde urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, precum șl pentru prosperitatea șl bunăstarea poporului dum
neavoastră.

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele guvernului și poporului Uniunii Blrmane șl al meu per
sonal. sint fericit să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporu
lui român, calde felicitări și sincere urări de bunăstare personală, de 
prosperitate șl fericire poporului român, cu ocazia Zilei Naționale a Re
publicii Socialiste România.

NE WIN
Președintele Consiliului 1 

Revoluționar al Uniunii Birmane

S1,M Varietăți ta alb șl negru. Li
toral — Studio TV în zilele 1
dc vacanță.

EZ..23 Telejurnal. 
u,M Opereta In carnaval.

••"fwaWijiîx
-M-.

13,43 Muzica de promenada eu 
Fanfara reprezentativa a ar
matei.

14,1» Bucureșlltil necunoscut : Car
tierul BatlșleL Emisiune de 1 
Tom» Poposcu.

14,23 Avanpremieră. »
14.4a Zîmbeio șl zurgiUU — âlm...a.-,».—

M,OT Teatru

Tom» Popescu.
14,25 Avanpremiera.

— • J”,-l
muzical pentru copil.

"" Teatru liric TV. My Fair 
Lads' de Fr. IrfMiwe In Inter
pretarea soliștilor 51 ansam
blului Operei din Timișoara. 
(Partea a n-a a spectaco
lului).

ÎI,M Arta plastica.
îl,75 Seară de balet s Balada hai

ducească pe muzica de Paul 
Consinntlnescu.

31,43 Film serial piatra tineret : 
„Cel trei mușchetari' — epi
sodul IV.

• «lârețll 1 BUCUREȘTI — 8.SS ; \
11; 13.S3; 18; '"*— “ .
FESTIVAL —____
• Despre dragoste ; CENTRAL — 
»,W: 11,43; 14; 18,13; 18,M: SS,S9.
• Fuga dup! liniște : LUMINA — 
I; 11,15; IM9; li: 18,18: SM9.
o Provincialii : PATRIA — S.SJ;
1»; 14,20; 17.20; S5,53; LUCEA-

, farul - •: u.13; 13^3: îs; ibj®; 
l îl, GRADINA DOINA — 15.3®.
’ ninccuvlhințt nulmnlete și co- 
\ piu ; CAPITOL — 9,K: 11,43: 14;

1®,15; ÎB.SS; la grădină —
\ 19.45, FEROVIAR — 8; 1,1,13; 13,30: 
I 13,43; 18,13; S3.3®. 
\ • Procesul alb (33 august) : CA- 
i PITOL — 1£ 15.

u

18.20; a, GRADINA
19.43.

8;
CA- 

a "crelenîl ';'"sCALA — 8.M: 11; 
13.33; 10: ja.30; 31. FAVORIT — 
Jja: 19.45; 13,13; 13,49; 16: 3S.IS, 
MELODIA — 8: 11,13; 13,!®;. 1»;
18,30; S3.43, GRADINA SELECT - 
sa.
a Program de filme documenta
re : Sub soarele Ini August B3 — 
0,43—16.23 In continuare : SoU al 
poporului român primit! cu dra
goste șl respect în lume — 18,15; 
3.18 : TIMPURI NOI.
a Dacii 1 COTBOCKNI — 1573: 1®: 
S'â.lS.
o AUrturtelrUe unul comisar de 
poliție Mente procurorului repu
blicii t DACIA — W; 11.45: H; 
1.8,15; 1B.M; S0.45.
Q Program de desene animate 
pentru Copil i DOINA — 3.13—11. 
a Aventuri Ia Starea Neagră : 
DOINA — 12; 18: pacea — 1®;
19. DRUMUL SAlUt — 19; IS3.S3.
• NUtoletlna Bnreac : CIULEȘTI
— 15J.9: ia; ra.3®.
a lISrbaii cumsecade : MOȘILOR
— 15,3®: 18.
• Tlnlln șl Templul soarelui s 
MIORIȚA — 19: Ițsa; 15; I7.M; SS. 
o Olimpiada de Ia Tohlo — 19; 13; 
14; 16; W.1S: Omul cu rleșa — 
23.Î3 : CINEMATECA (sala Union). 
a Felia șl Olilla i RAIIOVA — 
13,29: 19.
a Pentru el se Iubesc : UNIREA
— 13,33; 17.43, la grădinfl ■— K.
q Hâzbolul minelor s
15,39 ; MB. 1
s PJdurca pierduta ; FERENTARI 1
— 13.13; 17.43: S3. i
• Procesul unei stele : FESTIVAL '
— B; 1.1,15; 1340; IS; H,3S; M, MO- 1 
DF.RN — 0; 11.15; 13J0: IB; 18,13; 
TÎ,M, la gradină — 19.45, 
o Dacâ e marți, e Belgia s TQMIS
— 9; 11,15:'13,Mi 13,43; IB. la'gra
dina — M.I5. GLORIA — 9; 11.15: 
13,W; 18; 13,13: 33J0, EXCELSIOR
— 9; 11.1»: 13.30: 18: 18,13; 30,2®.
o Balada Iul Cable nogue : AU
RORA — 1,43; 11: 13,15; 13.25; 18. 
In Rtâdlna - H5.1S, GRIV1ȚA -- 9: 
U.13; J3.w; ...................... ...........
® î „
16. Io gnSdirift — _ 
a Ferma din Arizona : DUCEGI — 
18. la grădină - I®ja. VICTORIA
— B: is,M: 16; is.m, VOLGA — 8.II: 
12: 13.43: 19.
O Lupul negru t CRINGAȘi — 
13,S>; 17,13; XB. J

i
!

ț
•I

& — S3. (
VITAN — )

i

IS; J3.M; 13,43; ’ 18,13; K),M. ;
Nanfragtațl în spațiu : ARTA — ț 

la griSdină — 33. i

l
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La sediul Națiunilor Unite a fost dată publicității

DE 23 AUGUST
„Introducerea la raportul anual

al secretarului generai ai 0. N. U.
a a a

f

• MESAJUL DE SALUT ADRESAT DE C.C. AL P.C.R.

PEKIN 22 — Corespondentul Ager- 
Îireș, I. Gâlățeanu, transmite : în a- 
unul celei de-a 28-a aniversări a 

zilei naționale a României, Asocia
ția populară chineză pentru relații 
culturale și de prietenie cu țările 
străine șl Asociația de prietenie 
chlno-română nu oferit o recepție la 
hotelul „Pekin".

Au participat Go Mo-jo, membru 
al C.C„ al P.C. Chinez, vicepreședin
te ol Comitetului Permanent nl Adu
nării Reprezentanților Populari pe 
întreagă Chină, U De, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, președintele Co
mitetului revoluționar orășenesc Pe
kin, Pin Sao-hui, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei populara 
chineze de eliberare, Yu Clan, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Han Tzun-cen, adjunct al minis
trului pentru relațiile economice cu 
străinătatea, Clan Hal-fun, ambasa
dorul R. P. Chineze in București, șl 
alte persoane ofldnle chineze.

Ita recepție, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială și priete
nească,- Tin Sl-lln, vicepreședinte ni 
Asociației populare chineze pentru 
relații culturale șl de prietenie cu 
țările străine, șl Iosif Chlvu, Însăr
cinat eu afaceri a.l. ol ambasadei ro
mâne, au toastat pentru Întărirea șt 
adindrea prieteniei șl a colaborării 
frățești dintre România șl China.

VARȘOVIA ttt- Corespondentul 5
Agerpres, I. Dumltrașcu, transmite : 
La varșovia n fost inaugurată marți 
ediția a XlV-n a tradiționalelor „Zile 
ale culturii românești" în Polonia. 
Presa, posturile de radio șl te
leviziune au informat pe larg 
despre principalele manifestări or
ganizate cu acest prilej In capitala 
poloneză In prezența unei delegații 
a Comitetului Culturii și Educației ■ 
Socialiste a municipiului București.

Ziarele „Zycie Warszawy" șl 
„Dziennilr Ludowy", au , publicat ar
ticole ample pe marginea rezoluției 
Conferinței Naționale a P.C.R. cu 
privire la direcțiile principale de 
dezvoltare soclal-economlcă a Româ
niei în următoarele două decenii. 
Posturile de radio au prezentat lu
crări ale iul George Enescu, Intr-un 
ciclu Intitulat „Compozitorul țăptă- 
mlnil", emisiuni de poezie populară 
românească șl un concert de muzică 
populară. Marți, televiziunea polo
neză a organizat „Ziua României", 
în aceeași zi, la cinematograful vnrșo- 
vlan „Bajkn" a fost organizată’ o gală 
a filmului românesc de scurt me
traj. ;

Seara, In saloanele ambasadei, Ml- 
hal Marin, ambasadorul României 
la Varșovia, a oferit un cocteil. 
Au participat : K. Olszewski, vlco- 

■ președinte al Consiliului de Miniștri, 
J. Groszkowskl, președintele- Eroiiiii- 
lul, Unității Poporului,. vicepreședinte 
si Consiliului de Stat, Și. Kowalczyk, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., R. Fre- 
lek șl A. Werbian, membri ai secre
tariatului C.C. al P.âLU.P., J. Ozga- 
Michalskl, vicepreședinte, ol Partidu
lui Țărănesc Unit, membru al Consi
liului de Stat, miniștri, conducători al 
unor Instituții centrale, pomeni de 
știință, redactori șefi ai unor ziare și 
publicații centrale, membri ai corpu
lui diplomatic, corespondenți al pre
sei străine.

MOSCOVA 22MOSCOVA 22 — Corespondentul A- 
gerpres, L. Duțfl, transmite : La Mos
cova, Leningrad șl Iaroslnvl s-n des
chis, ta 22 august, „Decada cărții ro- 
măneștl".

Cu acest prilej, In Comitetul de 
stat sovietic pentru problemele tipă
riturilor, poligrafiei șl vinzării dn 
carte a avut loc marți dimineața o 
adunare festivă,

Lulnd cuvintuL .Boris Stukalin, pre
ședintele comitetului, a evocat aspec
te din viața creatoare șl succesele re
purtate de poporul român in cel 28 
de ani care au trecut de la eliberare, 
urindu-1 no! succese in îndeplinirea 
holăririlor Congresului al X-lea și ala 
recentei Conferințe Naționale ■ 
Udului pentru edificarea sortel 
clollsle multilateral dezvoltate, 
rețele intflptulri obținute de poporul 
român, a spus vorbitorul, slot înso
țite de transformări profunde pe plan 
spiritual; unde cartea Ișl are de spus 
un cuvlnt nobil El a subliniat șl buna

mânașil".

onalG a par- 
societâțU so-

Mfi-

★
— Corespondentul A- 
Amoriței, transmite7 

bulgară a transmis o

SOFIA 22. 
gerpres, C. 
Televiziunea __
„Seară românească". Cu acest prilej, 
ambasadorul României la Sofia, Nico- 
lae Blejan. a vorbit despre semnifica
ția zilei de 23 August, despre succe
sele repurtate de poporul romăn sub 
conducerea P.CJR. In anii construc
ției socialiste șl despre relațiile da 
prietenie, bună vecinătate șl colabo
rare dlnire popoarele, țările șl 
partidele celor două țări.

Din partea Ambasadei române la 
Sofia au fost depuse, marți, coroane 
da flori la Mausoleul eroilor români 
de la Grlvlta, In Monumentul eroilor 
români da la Pordlm șl la Mausoleul 
eroilor ruși șl români do la Plevna.

BRATISLAVA 22 (Agerpres). — Cu 
prilejul zile do 23 August, consulul 
general al României la Bratislava, 
Carol Cozmn, a depus coroane do 
flori în orașele Zvolen, Lucenec și 
Piestany la monumentele ostașilor 
români căzuțl In luptele pentru eli
berarea Slovaciei.

BUDAPESTA 22 — Coresponden
tul nostru, Al. Plntea, transmite : în 
comuna Szecseny, din nordul Un
gariei, a avut toc, marți, dezvelirea 
unul monument închinat ostașilor 
români căzuțl în timpul luptelor 
pentru eliberarea UngarieL înălțat 
in cimitirul comunei, caro adăpos
tește mormintele a 193 ostași șl ofi
țeri români căzuțl în timpul lupte
lor, monumentul, construit din pie
tre mari de granit, poartă inscrip
ția în limba ungară : „Recunoștin
ță veșnică eroilor români caro șl-au 
jertfit viața pentru libertatea po
porului nostru".

La monument au făcut de garda 
ostași și pionieri. Au fost depusa 
coroane de flori din partea organelor 
județene de partid șl de stat, din 
partea locuitorilor comunei. A de
pus, de asemenea, o coroană de flori, 
ambasadorul României la Budapesta, 
loan Coteț.

La cinematograful „Ptișkln" din 
Budapesta u avut toc un spectacol 
de gală cu filmul artistic românesc 
„Moartea Iul Ipu".

apreciere de care se bucură in Uniu
nea Sovietică literatura română.

Ambasadorul României, Ghcorghe 
Badrus, a vorbit despre marile reali
zări obținute de poporul nostru in 
dezvoltarea economiei șl culturii sale, 
sub conducerea neabătută a parti
dului său comunist, despre aprecierea 
și stima de care se burară în Româ
nia literatura clasică rusă șl literatura 
sovietică.

Au mal luat cuvlntul scriitorul Ev- 
ihenl Sartakov șl ziaristul Vladimir 

membru ol conducerii 
A.P.S.R.

La Cubul feroviarilor din capi
tala R.S.S. Uzbece a avut loc o a- 
dunttre festivă a reprezentanților 
opiniei publice din Tașkeăt

Adunarea a fost deschisă de A.M. 
Muhnmedov, adjunct al ministrului 
culturi! al R.S.S. Uzbece, președin
tele filialei locale a Asociației de 
prietenie sovleto-române. A iuat 
apoi cuvlntul H.P. Hudaiberdlev, 
vicepreședinte al Comitetului de 

’stat pentru radio și televiziune, 
care - a evocat semnificația Iul 23 
August In Istoria poporului român, 
a vorbit despre relațiile de priete
nie dintre popoarele sovietice șl po
poral român. Au mai luat cuvlntul, 
galulind călduros poporul român, 
reprezentanți al oamenilor muncii 
de la fabrica de textile ș! de la 
uzina do excavatoare din Tașkent. 
A luat apoi cuvlntul atașatul de 
presă al Ambasadei române din 
Moscova, Ion Blstreanu.

*
HAVANA 22 — Corespondentul 

Agerpres, V. Statuate, transmite : 
La sediul Ambasadei române din 
Havana a fost organizată o confe
rință de presă consacrată celei de-a 
XX.VIII-a aniversări a eliberării 
Romântai.de sub jugul fascist.,Amba- 
radoruL României, l’eîre. Ibnescu,. a 
făcut o expunere despre Însemnă
tatea netului istoric do la 23 
August 1944, însemnătatea Con
ferinței Națlonolo a P. C. R-, a 
raportului prezentat de tovarășul 
Ni coin e Ceaușescu. Ambasadorul ro
mân s-a referit, de asemenea, Ia 
relațiile de prietenie șl colaborare 
frățească dintre România șl Cuba, 
subliniind dezvoltarea ascendentă a 
acestora po diverse planuri.

★
NICOSIA 22 (Agerpres). — în ci

rri șui cipriot Limassol a avut loc o 
seară culturală românească con
sacrată sărbătoririi zilei de 21 Au
gust Cu arest prilej, s-a deschis o 
expoziție de fotografii Infățlșind’ 
realizările obținute de poporal român 
sub conducerea P.C.R. în construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Aii fost prezentate filmele 
documentare „în vlrtejul dansului" 
ți „România — țara vacanțelor". Au 
participat secretarul comitetului re
gional Limassol al Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), A. Ahlleos, secre
tarul comitetului regional al Uniunii 
Tineretului Democrat Unit (E.D.O.N.) 
Y. Agaplou, președintele comitetului

națiana! cipriot, pentru apărarea păcii, 
deputatul Yungos Potamitla.

însărcinatul cu afaceri a-L al Româ
niei In Cipru, Ion M. Anghel, a 
vorbit despre Însemnătatea Istorică a 
actului de ia 23 August 1944, despre 
succesele poporului '■ romfln In anii 
care au trecut' de la eliberare.

*
TOKIO 22 — Carespondentul A- 

gerpres, FL Țulu, transmite : Sediul 
ziarului „Axahl Shlmbun" a găzduit 
marți seară o adunare festivă con
sacrată celei de-a 28-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist. Adunarea a fost organizată 
de Asociația do prietenie Japonia— 
România. cu sprijinul ziarului 
„Asahl Shlmbun" și ol ambasadei 
române : .

După ce președintele Asociației 
de prietenie Japonia—România, prof, 
tinlv. Takeshi Shinmura, a Împărtă
șit asistenței impresii culese din 
prima sa vizită, întreprinsă anul a- 
cesia în țara noastră, secreta nil ge
neral al asociației, Shiroo Suzukl, 
a făcut o expunere despre dezvolta
rea economică a României socialiste.

Cu același prilej, ambasadorul țării 
noastre In Japonia, Iosif Gheorghiu, 
a vorbit despre semnificația zilei 
do 23 August și realizările obținute 
de poporul român In anii construc
ției socialiste.

TEL AVTV 22 (Agerpres). •— La 
Tel Aviv a avut toc o adunare a A- 
godațlel de prietenie Israel—Româ
nia. în cuvlntul rostit ta adunare’, 
Abba Ebon, ministrul dc externe al 
Israelului, a exprimat călduroase 
fclldlurl poporului român, cu pri
lejul sărbătorii sale naționale, șl a 
adresat, In numele guvernului is- 
raellan, urări ’de sănătate conducă
torilor țării < noastre, președintelui 
Nicolae Ceaușescu. A mai luat cuvln
tul deputatul Itzhok Kom, președin
tele Asociației: do prietenie Israel— 
România.

Ambasadorul Ion Covad a evocat 
semniflcnțla actului istoric.de la 
23 August 1914 șl a "făcut o prezen
tare a politicii externe de pace șl 
colaborare internațională, promovată 
consecvent de partidul șl guvernul 
țării noastre.

* '
ATENA 22 (Agerpres). — Ambasa

dorul României la Atena. Frandsc 
Păcurariu, a ținut o conferință de 
presă' ■ despre Importanțn zilei de 
23 August in istoria patriei, despre 
rezultatele obținute în anii care au 
trecut de la eliberare șl despre pro
gramul de dezvoltare ®odnl-economl- 
că a României elaborat ta recenta 
Conferință Națională a P.C.R.

★
RO31A 22 (Agerpres). — în mal 

multe localități din regiunea .Calabria 
s-a deschis recent Săptămlna culturii 
românești/ Au fost inaugurate; In preș 
zența unor 'parlamentari,' a autorită
ților locale și â unui numeros public, 
expozițiile Arta populară românească 
șl Artele plastice contemporane lh 
România.

în localitatea Pedace, pavoazată cu 
drapele de stat ale României șl Ita
liei, a avut loc o adunare In care, 
după intonarea Imnurilor de stat ale 
celor două țări, au luat cuvlntul pre
ședintele consiliului comunal șl prof, 
dr. Alexandru Bălăci, directorul Bi
bliotecii româno din Roma.

*
ANKARA 32 (Agerpres). — La 

Ambasada Republicii Socialiste 
România din Ankara a fost organ!- , 
zată o gală de filme documentare 
românești. !

★
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 

însărcinatul cu afaceri ad-intcrîm nl 
Republicii Sortnllsle România în 
Argentina, Virgil Bnbolanu, a orga
nizat ’b conferință de presă, în ca
drul căreia a vorbit despre însem
nătatea și semnlflcațta (sărbătorii 
națlonule a poporului român, despre 
Importanța Conferinței Naționala

asupra activității organizației"
rată eă încă nu a fost realizat țe
lul declarat, cel al dezarmării cene- 
rale șl totale. Cursa înarmărilor nu a

< NEW YORK 22 — Corespondentul 
nostru, C. Alexandroale, transmite : 
La sediul Națiunilor Unite din New 
York a fost 
ducerea. 1___ _______________
seerciarulol general ai O.N.U., Kurt 
Waldheim, asupra adlvllâțli organi
zației", document politic ce sinteti
zează concluziile asupra evoluției stă
rii lumii in perioada care a trecut de 
la precedenta sesiune a -Adunării Ge
nerale.

Documentul apreciază drept încura
jatoare procesai de destindere în re
lațiile dlnire marile piiterl șl efortu
rile comunității Internaționale de a 
coopera in abordarea, prin intermediul 
Națiunilor Unite, a unora dintre ma
rtie probleme de perspectivă ale pla
netei noastre, cum ar £1 comerțul șl 
dezvoltarea, mediul uman șl altele.

Puni mi accentul pe folosirea căli 
tratativelor In soluționarea probleme
lor ce grevează relațiile internațio
nale, documentul evidențiază ca pozi
tive acordurile dintre cele două state 
germane, eforturile eeior două state 
coreene de a-șl normaliza relațiile șl 
acordul indo-paklstancz de Ia Simla. 
| Referlndu-se la problema pădi șl a 
securității lumii, documentul arată că, 
deși marile puteri au, desigur, răspun
deri speciale în această privință, „in
teresele, Înțelepciunea șl Importanța 
vastei majorități a țărilor miel șl 
mijlocii nu pot fi ’Ignorate, In acrei 
moment al Istoriei".

■ „Națiunile Unite pot și trebuie să 
pună ta dispoziție mijloace prin care 
toate statele mori șl mic! să partici
pe, pe bază dc egalitate saverană, Ia 
procesul politie de stabilire șl men
ținere a păcii și securității Internațio
nale pentru a faee față problemelor 
comune prin cooperare".

Secretarul general al O.N.U. faca 
ap-el ta toate statele membre să 
transpună In practica relațiilor dintre 
ele principiile Cartel O.N.U., ta care 
au subscris prin adeziunea lor ta a- 
cest for Internațional.

în continuarea introducerii la ra
portul său anual, Kurt Waldheim sa
lată evoluția relațiilor dintre țările 
europene, intre care ratificarea trata
telor R.F.G. eu Uniunea Sovietică șl 
cu Polonia, „care Înlătură impasul in 
relațiile Est-Vest și vor contribui, de 
asemenea, in mod decisiv io convoca
rea proiectatei conferințe asupra secu- 

”ritățll europene".
> Refcrlndu-se la problema dezarmă
rii, documentul constată că, deși s-au 
împlinii zece ani de Ia crearea Comi- 
letulul pentru dezarmare, bilanțul a- 
ceslul prim deceniu de negocieri

„ ..jțlii__ ___________ __________ , -____ ____________ 4_.,
fost dată publicității „Intra- fost nici oprită, nici temperată In mod 
la raportul general anual al vizibil. „De fapt spirala cursei fnar-

mărilor n atins niveluri recortL în 
decursul celui de-al șaptelea deceniu, 
națiunile lumii au cheltuit pe arma
mente 1 670 0©9 milioane de dolari, 
Iar In ultimii nnt cheltuielile mon
diale totale alocate acestor scopuri au 
crescut la 3M miliarde da dolari a- 
nuai", subliniază documentul, care 
apreciază drept "pozitive progresele 
Înregistrate In domeniul controlului 
înarmărilor șl In privința măsurilor 
colaterale. Acestea sdnt insă numai 
„un prim pas in eforturile de a pune 
capăt cursei Înarmărilor".

Referitor Ia focarele de Încordare 
șl tensiune din.lume, secretarul gene
ral al O.N.U. arată că „in Orientul 
Mijlociu nu s-a înregistrat un pro
gres deosebit". în Cipru, „atmosfera 
șl conținutul negocierilor reluate In
tre cele două comunități alnt semne 
promițătoare", lor „în India șl Pakis
tan observăi ’ ‘ ......... ' ”
anul trecut,
ian observăm, după ostilitățile de 
anul trecut, evoluții Încurajatoare in 
relațiile dintre cele două state"; Do
cumentul subliniază Îngrijorarea se
cretarului general al O.N.U. In legă
tură cu continuarea războiului! din 
AsLa de sud-esL

In ce privește decolonizarea, aceas
ta rămîne un țel major al Națiunilor 
Unite, deși, in. ultima vreme, nu s-au 
realizat progrese In atingerea sa.

Secretarul general a! O.N.U. atrage 
atenția asupra situației din țările In 
curs de dezvoltare și a măririi decala
jului dintre nivelul lor economie șl 
social șl cel ui statelor avansate 
din punct de vedere Industrial, 
în vederea ameliorării situației, 
el apreciază că transpunerea In 
practică de către toate statale a 
rezoluțiilor celei de-a treia Cohfcrlnțe 
U.N.C.T.A.D. constituie un bun. in
strument al progresului pa această 
linie. Interesele țărilor in curs de dez
voltare trebuie Iunie în considerație 
In orice nou acord comercial mondial 
sau vlzind sistemul monetar.

Kurt Waldheim Ișl încheie Intro
ducerea la raportul său anual expri- 
mtndu-șl convingerea că reprezen- 
innțli statelor participante la apro
piata sesiune a O.N.U. vor depune e- 
forturi pentru rcvlializarea organiza
ției, pentru transpunerea In practica 
relațiilor Internaționale a principiilor 
Cartei acestei organizații șl pentru 
facilitarea progresului spre realizarea 
obiectivelor Națiunilor Unite.

j ari oaspeți

SOFIA 22 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția B.TiA-, Todor 
Jivkov, prim-seeretar a! C.C. al 
P.C. Bulgar,.președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, Edward 
Glerek, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., împreună cu Plotr Jaro- 
szewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, șl Stanko To
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, au făcut 
o vizită In orașul Tolbuhin.

La sediul comitetului județean de 
partid • a avut ioc o întilnlre în 
cadrul căreia Todor Jlvkov a Înfăți
șat oaspeților direcțiile de dezvoltare 
ți sarcinile de intensificare a pro
ducției agricole bulgare in perioada 
actuală, pe baza introducerii tehno
logiei industriale și organizării știin
țifice u activității complexelor ngrar- 
induslrlale.

La rindul său,’ Edward Glerek a 
vorbit despre succesele obținute do 
Republica Populară Polonă.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A P.C. DIN DANEMARCA 
ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

COPENHAGA 22 (Agerpres). — La 
Copenhaga nu luat sfirșlt lucrările 
conferinței naționale a P.C. din Da
nemarca. Parliclpanțli ta conferință 
au discutat probleme legate de lupta 
împotriva aderării Danemarcei la 
Piața comună, sarcinile comuniștilor 
In cadrul campaniei de încheiere a 
noilor contracte de muncă, activiza
rea mișcării Împotriva agresiunii 
S.U.A. In Indochina. Au fost adoptate 
o serie da . rezoluții în problemele 
discutate. în ce privește referendu
mul de la 2 octombrie in legătură cu 
aderarea țării la Piața comună, con
ferința a dat publicității o declarație 
in care ®e pronunță împotriva aces
teia.

Lulnd cuvlntul, Knud Jespersen, 
președintele Partidului Comunist din 
Danemarca, a relevat necesitatea in
tensificării luptei oamenilor muncii 
pentru revendicări sociale șl pentru 
sporirea Influenței clasei muncitoare 
asupra politicii economice a țării.

COLOMBO 22 (Agerpres). — în 
ziua do 21 august au continuat lucră
rile celui de-al VlII-Iea Congres al 
Partidului Comunist din Shri Lanka 
cu dezbateri pe marginea raportului 
politic. în cadru! lucrărilor, tovarășul 
Mlu Dobrescu. membru eupleant al 
Comitetului Executiv nJ C.C. al 
P.C.R., a transmis congresului mesa
jul de salut adresat de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

în mesaj se arată că membrii 
P.C.R., poporul român urmăresc cu 
sentimente de profundă simpatie șl 
solidaritate lupta desfășurată de Par
tidul Comunist din Shri Lanka pen
tru apărarea și consolidarea indepen
denței naționale, pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului. în țara 
noastră sini mult apreciate activi
tatea neobosită n P.C. din Shri Lan
ka, pusă în slujba Intereselor funda
mentale ale poporului, eforturile sala 
consecvente pentru o evoluție fermă 
a țării pe calea progresului social și 
democrației, pentru cooperare pașnică 
cu alte popoare. Partidul comunist șl 
popond român se bucură’ sincer de 
rezultatele pozitive obținute plnă în 
prezent de toate forțele patriotice și 
Erogreslste, de poporul din Shri Lan- 

a pe calea unei dezvoltări economl- 
co-șoclole de sine stătătoare, au con
vingerea fermă că acesta tnfâptulrl, 
precum șl obiectivele de viitor vor 
contribui la consolidarea independen
ței economice șl politice n țării, a 
cuceririlor democratice.

în continuare, mesajul relevă că 
poporul român este angajat, în mo
mentul de față, cu toate forțele, in 
înfăptuirea obiectivelor/stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R. privind 
făurirea societății socialisto multila
teral dezvoltate. Se reamintește că 
recenta Conferință Națională a P.C.R. 
a făcut bilanțul realizărilor obținute 
de la precedenta conferință națională 
șl Congresul al X-)en al partidului, 
șl a adoptat orientările șl direcțiile 
dezvoltării economlco-soctale a Româ
niei lh deceniile următoare. Entuzias
mul cu care comuniștii, toți oamenii 
muncii au inllmpinat Conferința, Na
țională a declanșat o largă mișcare 
do masă pentru îndeplinirea actualului 
plan cincinal înainte de termen. 
Conferința Națională a P.C.R. a apro
bat pe deplin Intensa activitate Intere 
națională desfășurată de P.C.R. și de 
guvernul român, reafirmlnd; totodată, 
linia politică- externă, potrivit căreia 
Românie așează pe prim plan promo
varea șl Întărirea legăturilor sale de 
prietenie,și colaborare cu toate statele, 
socialiste, militează activ pentru În
tărirea unității sistemului socialist 
mondlaL în același timp, potrivit ce
rințelor cooperării internaționale .șl 
principiilor coexistenței pașnice, țara 
noastră își lărgește relațiile cu toate 
statele, Indiferent de sLstemuI lor so
rtai, punind la temelia legăturilor 
sale Internaționale principiile egali
tății tn drepturi, respectului deplin al 
independenței șl suveranității națio
nale. neamestecului In treburile in
terne șl avantajului reciproc.

Mesajul exprimă, de asemenea; Jn- 
3b simpatie șl solidaritate o po- 

ui român față de eforturile po
porului din Shri Lanka pentru ilchl- 
darea consecințelor dominației colo
niale, pentru dezvoltarea sa econo- 
mico-soclnlă Independentă. Această 
poziție se înscrie in politica generală 
a Partidului Comunist Român și *a 
guvernului român de extindere și 
diversificare a raporturilor .cu ță
rile care au pășit pe drumul 
afirmării independente, do sprijiniră 
activă a eforturilor acestora pentru 
apărarea și consolidarea cuceririlor 
lor democratice, pentru volorllicarra 
suverană n bogățiilor naționale șl li
chidarea subdezvoltării, pentru un 
progres economic șl social rapid.

Poporul român, - relevă mesajul, 
participă ea detașament activ. In 
cadrul frontului nnillmperialist, la 
lupta împotriva politicii de domina
ție, dictat și agresiune, promovată 
de cercurile imperialiste. mlUtlnd cu 
fermitate. împotriva oricărei forme 
de înrobire a altor popoare, a colo
nialismului, ncocolonlallsmulul șl 
rasismului, pentru lichidarea tutu
ror focarelor de război șl a surselor

de încordare. România susține activ 
dreptul sacru al fiecărui popor da 
a-.șl alege nestlnjenlt calea de dez
voltare, regimul &oclal, potrivit pro- 
prlilor interese și aspirații, spriji
nind consecvent pe plan politic, di
plomatic șl material lupta popoare
lor aflate încă sub jugul colonial 
pentru -cucerirea independenței na
ționale, pentru emancipare socială 
șl progres.

Ca țară europeană, România a- 
cordâ, totodată, o atenție deosebită 
instaurării unei păci trainice pe 
continentul european, depune efor
turi susținute în vederea pregătirii 
și organizării conferinței general- 
europene.

în spiritul vechilor sala tradiții 
Internaționaliste, P.C.R. dezvoltă 
relații de solidaritate Internaționa
liste șl colaborare tovărășească cu 
toate celelalte partide frățești, a- 
dueîndu-ți contribuția la întărirea 
unității șl coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești Internaționale, 
In spiritul principiilor mnrxist-lenl- . 
nlsmulu! șl Internaționalismului pro- ; 
letar, .ale dreptului flecărul partid 
de a-șl elabora autonom linia po
litică. potrivit condițiilor concreta 
din flecare țară,’ fără nici un ames
tec din afară.

în Încheierea mesajului, a fost 
exprimată hotărtrea Partidului Co
munist Român de a acționa în ve
derea dezvoltării, in continuare, a 
legăturilor de prietenie șl solidari
tate cu Partidul Comunist din Shri 
Lanka, în Interesul celor, două par
tide, al extinderii bunelor raporturi 
statornicite Intre cele două țări șl 
popoare, al cauzei unității mișcării 
comunisto șl muncitorești Interna
ționale.

mnrxlst-îcni- & <■

peste hotare
U.R.Ș.S.

MOSCOVA 22. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Delegația 
A.R.L.U.S., condusă de Virgil Ca- 
zricu, membru al C.C. al P.C.1L, 
prim-adjunct al ministrului educației 
și Invățâmlntulul, a avut o întreve
dere cu V. I. Konotop, prim-seeretar 
ul Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației do prietenia 
sovleto-românfl. Cu acest prilej, a 
avut Ioc o convorbire caldă, prie
tenească. La convorbire a participat 
ambasadorul României, Gheorghe Ba
drus. Membrii delegației A.1LL.U.Ș. 
au avut, de asemenea, o convorbiră 
prietenească cu N. A, Pankov, vice
președinte al Uniunii âsoctațulor so
vietice de prietenie șl relații cultu
rale cu străinătatea!

R.P.D. Coreeana
PHENIAN 22 (Agerpres). — Klm 

Ir, prlm-vlcepreș&dinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația U.N.C.A.P. 
din România, condusă de Ghcorghe 
Petrescu, președinte ol consiliului 
uniunii, care face o vizită In R.P.D. 
Coreeană, șl a avut p convorbire 
prietenească cu membrii delegației. 
A fost de față Klm I Hun, pre
ședinte al C.C. al Uniunii Oameni
lor Muncit din Agricultură.

VIETNAMUL DE SUD

Forțele patriotice 
se mențin 
în ofensivă

SAIGON 22 (Agerpres). — Puter
nic susținute de aviația S.U.A, for
țele saigoneze au încercat. In zadar, 
luni, să recucerească orașul Que Song 
șl baza „Ross" pe caro le-nu evacuat 
slmbătă sub presiunea implacabilă a 
forțelor patriotice. în schimb, potrivit 
agenției U.P.L, forțele F.N.E. au reu
șit să străpungă noua linie de apărare 
inamici din jarul l)a Nang-ulal, In- 
stalindu-șl lunurile lor Ia o distanță 
care face posibilă bombardarea acestei 
importante baze aeriene americanei.

în provincia septentrională Quang 
Tri, forțele patriotice nu interceptat 
și atacat, In două puncte, unitățile 

■ salgoneze care Încearcă de mal bins 
de o lună să recucerească orașul 
Quang Tri.

în regiunea saigoneză au fost Înre
gistrate lupte, la fl kilometri nord-est 
de orașul An Loc.

Luptele au continuat șl în provincia 
Dlnh Tudhg din Delta Mekong, în 
apropierea orașului Ben Tranb.

Cin En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R-P. Chineze, a pri
mit delegația de bunăvoință din Tan
zania, condusă de ministrul afacerilor 
externe al acestei țări, John Malc- 
ccia.

Klm Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri nl R.P.D. Coree
ne, n primit delegația guvernamentală 
de prietenie din Camerun, condusă 
de Vincent Eton, ministrul afacerilor 
externe. Cu prilejul vizitat acestei 
delegații, , K|m Ir Sen a oferit o 
recepție.

Suvemul austriac
minat „alde-memolre“-ul guvernului 
Iugoslav, adresat cancelarului Bruno

Kreisky, In legătură cu’ recenta 
incursiune de pe teritoriul Austriei 
In. Iugoslavia a unui grup de tero
riști listași. La sfințitul unei reu
niuni a Consiliului do Miniștri, mi
nistrul de externe, Rudolf Kiixh- 
schlaeger a declarat că „guvernul 
Austrie! condamnă orlcs activitate 
teroristă,,’ precum șl pregătirile In 
vederea unor asemenea activități, 
ce ar fi efectuate pe teritoriul său". 
El a adăugat că Austria este inte
resată in menținerea relațiilor de 
bunfi-veclnătate cu Iugoslavia șl iți 
exprimă convingerea că acest Inci
dent nu va perturba raporturile din
tre cele două țări.

PHENIAN 22 (Agerpres). — La 
21 august, la Uzinele de locomotive 
electrice „Klm Giong Thek" ,.5‘'n 
Phenian a fost organizat un miting., 
Printre participant se aflau activiști 
al Comitetului orășenesc al Parti
dului Muncii din Coreea, funcțio
nari din M.A.E. al R.P.D. Coreene, 
în cuvtntările rostite la miting, 
vorbitorii nu evidențiat. realizările 
obținute do Romftnla In cel 28 de 
ani de la eliberare, precum și re
lațiile do prietenie șl colaborare 
dintre cele două popoare. Mitingul 
s-a desfășurat înir-o atmosferă 
caldă, prietenească.

în seara aceleiași zile, la Phenian 
■ avut ioc o gală de filme.

Noi bombardamente 
asupra R. 0. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvlnt al M.AJE. al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție in care denunță noile bombarda
mente întreprinse, ta 20 șl 21 august,

tSlor de cuvlnt al M.Ă.E. al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție in care denunță noile bombarda
mente Întreprinse, la 2fl și 21 august, 
Împotriva orașului Halfong de către 
aviația S.U.A., acțiune In urma că
reia au fost înregistrate victime In 
rindul populației civile șl au fost dis
trusa numeroase clădiri cu caracter 
clvlL

(potriva orașului -------- „ — ...
■ințla S.U.A., acțiune în urma câ
ta au fost înregistrate victime in

CHILE

Stare de urgență 
în provincia Santiago
SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager

pres). — Guvernul chilian a decre
tat starea do1 urgență In provincia 
Santiago. Hotfiilrea a fost determi
nată, pe de o parte, di acțiunile u- 
nor elemente! de extremă dreaptă, 
care au blocat circulația in cartierul 
rezidențial din Santiago de Chile și 
au manifestai împotriva programului 
preconizat do guvernul de unitate 
populară, lor j pe de altă parte, de o 
grevă n comerdanțllor. care a pro
vocat serioasă perturbări în activita
tea de comerț n capitalei și a dus la 
ciocniri Intre populație șl comerclan- 
tll greviști.

O delegație a Mimării de 
Stat a R.P. Ungare,condusa ?9 
Antal Apro, membru al Biroului Po
litic al QC. al P.M.S.U., președintele 
adunării, face o vizită in R.S. Ceho
slovacă.

In baza acordului de co
laborare culturală și știin
țifică, Încheiat Intre guvernele 
Romăniel șl Uniunii Sovietice, la 
Moscova a fost semnată o Înțelegere 
privind colaborarea științifică directă 
intre Institutul de științe pedagogice 
din România șl Academia de științe 
pedagogice a U.R.S.S.

Președintele C.C. al So
cietății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană, s™ Son® p,l> 
a adus la cunoștința președintelui 
Societății de Cruce Roșie sud-coreene 
refuzul Crud! Roșii nord-coreene de 
a permite parUdparea, in calitate do 
consilier al părții sud-coreene, la

convorbirile propriu-zise dintre ce!o 
două societăți, a președintelui așa- 
numitel „Federații centrale a celor 
cinci provincii din nord“ — anunță 
agenția A.C.T.C. El a cerut In mod 
solemn ca Societatea sud-coreeană 
de Cruce Roșie să numească drept 
consilier po reprezentantul altei or
ganizații.

Protocol bulgaro-grec. în 
Bulgaria a avut lac ședința Comisiei 
tehnice mixta bulgoro-grereșU pri
vind corectarea albiei viului Marița 
in zona de frontieră dintre cele două 
țări. Părțile au semnat un protocol 
in care se. arată că a fost discutat 
mersul lucrărilor de construcție de-n 
lungul rlulul, precum șl problema 
privind construirea in comun a unui 
lac de acumulare pa Marița.

Ministrul de externe fran
cez, •>ÎQ!lrico Schumann, va vizita, 
la 23 august. Bonnul șl, la 24 august. 
Londra, pentru o preciza cancelarului 
Willy Brnndt șl, respectiv, promlcru- 
Iul Edward Heath punctul de vedere 
al guvernului său asupra conferinței 
la nivel înalt a „color zece", care ar 
urma să ce desfășoare intre 19 șl 21 
octombrie, la Paris.

Expoziție comercială ca
nadiană Ia Felon. îa 
ministrului de externe al RP. Chi
neze,, CI Pin-fei,,șl a ministrului de 
externe al Canadei, Mitchell Sharp, 
luni s-a deschis, la Centrul de expo
ziții din Pekin, Expoziția comercială 
canadiană. Pește 200 de companii, 
grupuri comerciale șl asociații cana
diene participă la standurile expo
ziției, cure ore o suprafață de 18 COT 
metri păfrațl.

Formarea noului guvern 
al Iordaniei.In hflza unul decret 
emis de regele Hussein al Iordaniei,. 
premierul Ahmed Al Lawzl a proce
dat la formarea unul nou guvern, In 
locul cabinetului precedent care-șl 
prezentase demisia In Hoc. Din noua 
echipă guvernamentală tac parte zece 
din titularii portofoliilor cabinetului 
demisionat

„Săptămîna interMiio- 
naîă de folclor" * £ost deschl- 
să In . orașul Neustadt din landul 
Schleswig-Holstein, R.F.G. Participă 
ansambluri de artiști amatori din 
mai multe țări, precum și formații 
folclorice din unele regiuni ale R.F. 
a Germaniei. Din România participă 
ansamblul „Bihorul" din 
Artiștii amatori români s-au 
de o caldă primire.

„flp0110-17", misiune
lunară din cadrul programului „A- 
pollo", va fl lansat la 7 decembrie de 
ia baza Capa Kennedy, s-a anunțat 
luni ta N.A.S.A.

Oradea, 
bucurat

de dezvoltare continuă^' 
a cinematografiei sovietice**

\ ■. ■■ ■' ■■ I
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Ls 

Moscova a fost dată publicității ho- 
tărirea C.C. al P.C.U.S. „Cu privire 
la măsurile de dezvoltare continuă 
a cinematografiei sovietice". în hotă- 
rire se relevă că, în ultimii uni, nu 
fost areata filma In care se înfăți
șează lupta poporului pentru victoria 
și întărirea orinduirli social Iste, rare 
reflectă pregnant șl veridic faptele 
do arme ale poporului sovietic In 
Narate Război pentru Apărarea Pa
triei, filme privind problemele edu
cării omului nou, ecranizări după 
opere literaro remarcabile. De ase
menea, In hoțflrlre so arată efi posi
bilitățile de caro dispune cinemato
grafia sovietică nu sint folosite su
ficient și că nivelul el nu corespunde 
Încă sarcinilor trasate da Congresul 
al XXIV-lea al P.C.U.S.

Comitetul Central ol P.C.U.a. con
sideră că datoria principală a orga
nelor de stat din domeniul cinema
tografiei, uniunilor de creație, tutu
ror cineaștilor, constă în dezvoltarea 
multilaterală a cinematografiei, ridi
carea nivelului el ideologic și artis
tic, adlndrea tradițiilor revoluționa
re, întărirea rolului cinematografiei 
In construcția comunistă, In viața 
spirituală a societății.

’!

Capriciile vremii
La Budapesta au fost înregis

trate, in ziua de 21 august, la 
amiază, plus 12 grade C, ceea ce 
reprezintă cea mai scăzută tem
peratură din Europa în aceas
tă zi.

In aceeași zi, la Moscora ter
mometrele au înregistrat plus 
M grade C, cea mai ridicată 
temperatură înregistrată in ulti
ma raid de ani.

Puternice plot torențiale, fnjo- 
fllc de surpări do teren, au pro
vocat, fn Coreea de sud, moartea 
a 375 da persoana și rănirea al
tor 410. 81 de oameni tint dațl 
dispăruți. In împrejurimile ca
pitalei sud-eoreene au fost 
inundate culturile de orez pe o 
suprafață de aprozimatiu 70 000 
de acri.
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