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GRANDIOASA ADUNARE SOLEMNĂ DIN CAPITALĂ
O însuflețitoare festivitate, în prezența întregii 

conduceri de partid și de stat, cu participarea unor șefi de state 
și de guverne, a numeroase delegații de partid și guverna
mentale din țările socialiste și din alte țări, a unor conducă
tori ai partidelor comuniste și muncitorești, ai mișcărilor 
de eliberare națională, a mii de oameni ai muncii.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
LA SESIUNEA JUBILIARA A MARII ADUNAM NAȚIONALE CONSACRATĂ CELEI
DE A XXX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMĂNIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ
Insurecția națională armată antifascistă 

și antiimperialistă de la 23 August 1944— 
începutul unui drum nou in istoria patriei, 
al trecerii poporului român la făurirea 
în mod liber a propriului său destin

Dragi tovarăși $1 prieteni,
Stimați oaspeți de peste hotare,
Sesiunea jubiliară a Marii Adunări 

Naționale este consacrată sărbătoririi 
unuia dintre cele mai memorabile eve
nimente din istoria României — împli
nirea a 30 de ani de la victoria insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, de la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste și eliberarea 
României de sub dominația Germaniei 
hitleriste, de la trecerea poporului 
român la făurirea în mod liber a pro
priului său destin.

întregul nostru popor întîmpină a- 
ceastâ mare sărbătoare națională cu 

succese remarcabile în realizarea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea, în îndepli
nirea planului cincinal înainte de ter
men, în dezvoltarea științei, culturii, în 
ridicarea nivelului său de trai material 
și spiritual. în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în România. 
(Aplauze puternice).

Cu prilejul marii sărbători naționale, 
doresc să adresez, în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și al guvernului, precum și al 
meu personal, un salut călduros și multe 
felicitări tuturor participanților la aceas
tă adunare jubiliară, clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor oa

menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, întregului nostru popor, con
structor al noii orînduiri sociale. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Salutăm în mod cordial delegațiile de 
partid și guvernamentale și delegațiile 
guvernamentale din țările socialiste și din 
celelalte țări prietene, delegațiile și re
prezentanții partidelor, organizațiilor de 
masă și obștești, ale mișcărilor de elibe
rare națională, pe toți cei care participă, 
alături de poporul român, la marea ani
versare a eliberării patriei noastre. Sa
lutăm, de asemenea, ambasadorii și re
prezentanții diplomatici prezenți la 
această sesiune festivă a Marii Adunări 
Naționale. (Aplauze puternice).

De la această înaltă tribună adresez 
cele mai vii mulțumiri guvernelor, 
partidelor și organizațiilor care au tri
mis delegații și reprezentanți să parti
cipe, împreună cu noi, la sărbătoarea 
jubiliară a României. Vedem în aceasta 
o expresie a relațiilor de prietenie și so
lidaritate ce ne leagă, a dorinței comune 
de a dezvolta în continuare colaborarea 
multilaterală dintre popoarele țârilor 
noastre. (Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
După cum se știe, răsturnarea dicta

turii militaro-fasciste și eliberarea 

României de sub dominația hitlerlstă au 
deschis calea unor profunde transfor
mări revoluționare, naționale și sociale 
în țara noastră, calea asigurării deplinei 
independențe și suveranități naționale, 
a făuririi de către poporul român a pro
priului său viitor.

In milenara sa istorie poporul român 
a cunoscut vreme îndelungată dominația 
străină, a dus multe și grele bjtălii pen
tru libertate și neatîrnare, pentru dez
voltare economico-socială'! independentă. 
Un rol hotărîtor în desfășurarea cu suc
ces a bătăliilor revoluționare a avut cla
sa muncitoare, care și-a îndeplinit cu 
cinste misiunea istorică în unirea tuturor 
forțelor înaintate ale națiunii, în înfăp
tuirea aspirațiilor de dreptate națională 
și socială ale oamenilor muncii.

Sînt cunoscute împrejurările care au 
dus la izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial, la instaurarea dictatu
rii militaro-fasciste în țara noastră și a 
dominației hitleriste asupra României. 
Partidul Comunist Român a fost singura 
forță politică consecventă care, între 
cele două războaie mondiale, în anii 
premergători dezlănțuirii agresiunii hitle
riste, s-a ridicat cu hotărîre împotriva 
politicii cercurilor reacționare burghezo- 
moșierești, a militat pentru unirea tutu
ror forțelor antifasciste, democratice, 

pentru apărarea cuceririlor democratice 
și a intereselor maselor largi populare, 
pentru o politică de pace și colaborare 
cu Uniunea Sovietică și alte state. 
(Aplauze puternice).

Din momentul izbucnirii războiului, 
Partidul Comunist Român a acționat cu 
toată forța împotriva politicii agresive 
a Germaniei naziste, a politicii forțelor 
reacționare din țara noastră, chemînd 
și organizînd în această luptă masele 
largi populare. In aceste condiții parti
dul nostru a intensificat colaborarea cu 
Partidul Social-Democrat, cu alte forțe 
democratice, pentru unitatea de acțiunea 
clasei muncitoare, realizînd în 1942—1943 
Frontul Patriotic Antihitlerist și înțele
geri de colaborare..cu o serie de forțe 
democratice. Partidul a trecut, de ase
menea, la organizarea acțiunilor de sa
botare a mașinii de război, la crearea 
formațiunilor de partizani, precum și a 
detașamentelor de luptă patriotică ce 
aveau să joace un rol deosebit de impor
tant în înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944.

O mare însemnătate în desfășurarea 
luptei împotriva războiului au avut 
crearea, în 1944, a Frontului Unic Mun
citoresc și a Blocului Național Democra
tic, colaborarea cu armata, inclusiv cu 
generali și ofițeri din comandamentele 

superioare și cu Palatul regal. S-a rea
lizat o largă colaborare cu toate forțele 
ce se pronunțau, într-o formă sau alta, 
pentru ieșirea României din războiul 
dus împreună cu Germania fascistă, 
pentru trecerea țării alături de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări ale coaliției 
antihitleriste.

Politica antinațională promovată de 
dictatura militaro-fascistă, jefuirea țării 
de către Germania au creat o stare deo
sebit de gravă în economia românească, 
generînd totodată un puternic val de 
nemulțumire generală împotriva guver
nului lui Antonescu și a hitlerismului. 
Se cristaliza tot mai puternic în con
știința maselor populare necesitatea im
perioasă a ridicării la luptă pentru opri
rea cursului nefast al evenimentelor 
istorice în care fusese antrenată Româ
nia, împotriva adevăratului vrăjmaș al 
intereselor noastre naționale — Germa
nia fascistă.

O expresie elocventă a acestei stări de 
spirit, a urii împotriva fascismului și a 
voinței de luptă a constituit-o și forma
rea, pe teritoriul Uniunii Sovietice, din 
rîndul prizonierilor români, a diviziei 
„Tudor Vladimirescu" și apoi a diviziei 
„Horia, Cloșca și Crișan", a unităților 
care au participat activ la marile bătălii
(Continuare in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația de partid și de slat a R.D. Germane, 

condusă de tovarășul Willi Stopli
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, joi dimineața, 
delegația de partid și de stat 
a Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul 
Willi Stoph. președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, membru al Biroului

Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
care va participa la manifes
tările prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre.

Din delegație fac parte dr. 
Herbert Weiz, membru al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul pentru știință și

tehnică, dr. Johanna Topfer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Secretariatului Fe
derației Sindicatelor Libere 
Germane, și Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan, membru
(Continuare în pag. a V-a)

Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Chineze, 
condusă de tovarășul Li Sien-nien

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit joi delegația de par
tid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Chineze, con
dusă de tovarășul Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al

R. P. Chineze, care va parti
cipa la festivitățile prilejuite 
de cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

_ Din delegație fac parte tova
rășii Kcn Piao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Iu Gian, adjunct 
al ministrului afacerilor exter

ne, Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, 
Liu Kă-min, șef de sector la 
secția relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Iu Hong-lean și 
Giu Cian-sien. directori ad
junct! In Ministerul Afacerilor 
Externe.

La primire au luat parte to-
(Continuare în pag. a V-a)

• Primirea la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a delegației de stat 
și de partid a R. S. F. Iugoslavia

• Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost decernate Premiul anu
al 1974 al Fundației „Guvernato
rul Emile Cornez“ și Placheta 
de Argint a provinciei Hainaut

• Scriitori și artiști plastici primiți 
de secretarul general al 
partidului

(Relatările în pagina a V-a)

• Telegrame de felicitări
(în paginile VII șl VIII)

Posturile noastre de radio șl televiziune vor 
transmite astăzi în direct, în jurul orei 8, parada mi
litară, defilarea gărzilor patriotice șl demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală, cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei.



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 23 august 1974

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. T) 

duse alături de armatele sovietice. șl a- 
poi și de întreaga armată română, îm
potriva cotropitorilor hitleriști.

In aceste condiții interne favorabile. 
Partidul Comunist Român a acționat 
ferm pentru pregătirea și înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August.

Trebuie să menționăm, de asemenea, 
condițiile internaționale favorabile in 
care a fost organizată insurecția. Un rol 
esențial au avut marile succese obținute 
pe front de armatele sovietice, care au 
dus greul celui de-al doilea război mon
dial ; in 1944 ele dădeau lovituri nimi
citoare mașinii de război germane, îna- 
lntind victorios și întrind și pe teritoriul 
României. Succese importante obțineau, 
de asemenea, armatele țârilor aliate, 
contribuind la grăbirea prăbușirii Ger
maniei. O pagină glorioasă au înscris, în 
lupta împotriva fascismului, celelalte po
poare din Europa, cotropite de Germa
nia, mișcările de partizani și forțele de 
rezistență din diferite țări, masele popu
lare care au săvîrșit acte de eroism fără 
precedent în istorie.

Aceste condiții interne și externe fa
vorabile au permis organizarea de către 
Partidul Comunist- Român a luptei pen
tru răsturnarea dictaturii fasciste și eli
berarea țârii noastre de sub dominația 
Germaniei hitleriste. Marele merit al 
Partidului Comunist Român constă în 
faptul că a știut să folosească împreju
rările interne și externe favorabile și să 
organizeze cu succes asaltul decisiv. (A- 
plauze puternice, prelungite).

După cum se știe, în vara anului 1944, 
în dorința de a opri ofensiva victorioasă 
a armatelor sovietice. Germania hitle- 
ristă urmărea organizarea unei puter
nice rezistențe pe teritoriul României. 
Guvernul de dictatură militaro-fascistă 
își asumase sarcina de a realiza mobili
zarea generală a forțelor țârii, pentru a 
veni în sprijinul Germaniei fasciste. în 
aceste momente de răscruce pentru des
tinele României a trecut Partidul Co
munist, în colaborare cu celelalte forțe, 
la înfăptuirea insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialiste, ză
dărnicind planurile militare ale Germa
niei și ale dictaturii militaro-fasciste.

Răsturnarea guvernului Antonescu și 
formarea noului guvern în care era re
prezentat și Partidul Comunist Român 
a marcat succesul acțiunii insurecțio
nale. (Aplauze puternice, prelungite). 
Armata, în colaborare cu forțele pa
triotice, cu sprijinul maselor populare, 
a trecut la acțiuni hotărîte pentru lichi
darea rezistenței trupelor hitleriste, eli
berând Capitala și alte centre importante 
ale țării. Totodată, România a hotărît 
să intre în război alături de Uniunea 
Sovietică și aliați, împotriva Germaniei 
hitleriste, să lupte cu întreaga ei forță 
pentru eliberarea întregului teritoriu al 
țării, pînă la infrîngerea definitivă a 
Germaniei naziste. (Aplauze puternice).

înfăptuirea actului istoric de la 23 Au
gust a deschis o eră nouă în istoria po
porului român — era unor profunde 
transformări democratice, revoluționare, 
a realizării deplinei independențe și su
veranități naționale, a făuririi unei vieți 
noi. Totodată, prin întoarcerea armelor 
și angajarea României, cu întregul ei 
potențial, alături de Uniunea Sovietică 
și aliați, in războiul antifascist, s-a dat 
o puternică lovitură planurilor strate
gice ale Germaniei hitleriste. Aceasta a 
dus la prăbușirea întregului front din 
sud, a deschis calea înaintării rapide a 
trupelor sovietice, a accelerat zdrobirea 
dispozitivului militar al Germaniei în 
această parte a Eur.op.ei, Așa cum men
ționa presa Uniunii Sovietice și a țărilor 
aliate, acțiunea insurecțională a Româ
niei, intrarea ei în lupta împotriva Ger
maniei hitleriste au avut repercusiuni 
uriașe asupra desfășurării cursului 
războiului. ,Jn România — scria in ace
le zile ziarul „Pravda“ — se petrec eve
nimente care nu pot să nu atragă o aten
ție deosebită. Regimul lui Antonescu s-a 
prăbușit. In seara zilei de 23 August, ra
dio București a anunțat formarea noului 
guvern al României». Evenimentele din 
România au produs derută la Berlin", 
iar ziarul „Izvestia" aprecia că „nu poa
te fi contestată de nimeni contribuția 
României la eliberarea Balcanilor". Vii 
comentarii și aprecieri a stîrnit actul 
insurecțional al României și în celelalte 
țări ale coaliției antifasciste. Postul ofi
cial de radio al Angliei sublinia la 24 
august că : „prin ieșirea din luptă a 
României— întregul edificiu nazist din 
Balcani începe să se năruie. Consecin
țele pentru viitorul mers al războiului 
sint incalculabile— Gestul României va 
fi un exemplu de urmat pentru Bulga
ria, Finlanda și Ungaria", iar radio „Vo
cea Americii" exprima opinia că atunci 
„cind se va scrie istoria, actul de la 23 
August va însemna un factor important 
în mersul acestui război". La rindul său, 
ziarul parizian „Le Figaro" aprecia in
surecția din România ca : „un eveni
ment de o însemnătate considerabilă care 
a dat o lovitură din cele mai grele ce
lui de-al treilea Reich". Ecoul acestui 
eveniment s-a făcut auzit nu numai în 
Europa, ci și pe alte continente, fiind 
considerat ca o victorie a cauzei gene
rale a luptei antifasciste. în acest sens 
ziarul argentinean „La Nacion" remarca 
la 26 august că : „acțiunea română des
chide o breșă in sud-cstul fortărețe! 
hitleriste prin care nu vor intirzia să se 
precipite celelalte țări balcanice. Aceas
tă onoare și acest risc — sublinia zia
rul — i-au revenit României".

Imediat după 23 August 1944 Partidul 
Comunist Român a trecut la organizarea 
eforturilor întregului popor pentru par
ticiparea la războiul antifascist. Lozinca 
„Totul pentru front, totul pentru victo
rie" a unit poporul român în uriașul 
efort de război pentru eliberarea depli
nă a țării, pentru participarea, alături 
de Uniunea Sovietică, la eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea 
totală a hitlerismului.

în desfășurarea acestor mari bătălii a 
participat, timp de aproape 9 luni, ală
turi de glorioasele armate sovietice, un 
efectiv de peste o jumătate de milion de 
ostași români care, prin curajul și băr
băția lor, prin înaltul spirit de jertfă ce 
i-a animat, au adus o contribuție de preț 
la spulberarea rezistenței îndîrjite a ar
matelor hitleriste, la realizarea victoriei 
finale. în luptele pentru eliberarea a 
peste 3 800 de localități, dintre care 53 
de orașe importante, cotropite de arma
tele germane, pentru forțarea și cuceri
rea a nenumărate poziții strategice — 
tn cursul cărora diviziile românești au 

capturat peste 118 000 prizonier! — au 
căzut la datorie 170 000 de militari ro
mâni.

O ilustrare vie a aportului în luptă 
al trupelor noastre, a eroismului dovedit 
în războiul antifascist o constituie cele 
peste 190 000 de ordine și medalii sovie
tice cu care au fost distinși ofițerii și 
soldații români, importantul număr de 
distincții militare cehoslovace acordate 
militarilor noștri, precum și numeroa
sele citări ale unităților române în or
dinele de zi și în comunicatele de război 
ale Comandamentului Suprem Sovietic. 
Drept recunoaștere a meritelor deose
bite în bătălia grea dusă pentru elibe
rarea orașului Debrețin din Ungaria, di
viziei românești ,,Tudor Vladimirescu” 
i s-a adăugat pe steagul de luptă nu
mele orașului eliberat.

în luptele comune desfășurate de ar
mata română și armata sovietică pentru 
eliberarea definitivă a României. Unga
riei și Cehoslovaciei s-au pus bazele co
laborării frățești între ostașii români șl 
sovietici, relațiile de prietenie dintre po
porul român și popoarele Uniunii Sovie
tice au fost ridicate pe o treaptă nouă. 
(Aplauze puternice).

Acum, cînd sărbătorim a XXX-a ani
versare a răsturnării dictaturii militaro- 
fasciste și a dominației hitleriste, adu
cem omagiul nostru fierbinte comuniști
lor și luptătorilor antifasciști care, prin 
lupte și jertfe grele, neprecupețindu-și 
nici viața, au contribuit la realizarea 
acestei mărețe victorii. (Aplauze îndelun
gate). Nu uităm că în marea epopee 
a luptelor împotriva dictaturii milita
ro-fasciste și a dominației hitleriste pri
mul erou căzut a fost tînărul comunist 
Filimon Sirbu, executat încă în 1941. Nu 
uităm, de asemenea, pe cei cinci antifas
ciști din grupul Paneth, lichidat de dicta
tură, grupul comuniștilor și antifasciști
lor uciși mișelește la Rîbnița în 1943, pe 
conducătorul de partizani Ștefan Plavăț, 
căzut la datorie în primăvara anului 
1944, pe luptătorii din gărzile patriotice 
și muncitorii ce și-au dat viața pentru 
eliberarea patriei. Putem afirma cu 
mîndrie patriotică îndreptățită că co
muniștii și antifasciștii români au în
scris o pagină eroică în marea bătălie 
pentru libertatea și neatîrnarea țării, ca 
și în întreaga epocă de mari lupte so
ciale ce a urmat. Ei au stat neclintiți la 
datorie, făcînd suprema dovadă a neîn- 
fricării în lupta cu dușmanul, dovedin-

Bilanțul profundelor transformări 
revoluționare, sociale și naționale 

care au avut loc in țara noastră in aceste 
trei decenii, al mărețelor realizări dobindite 

de poporul român in edificarea 
noii orinduiri sociale

Dragi tovarăși și prieteni,

La cei 30 de ani care au trecut de la 
înfăptuirea insurecției naționale armate 
antifasciste și antihitleriste, poporul nos
tru se prezintă cu succese strălucite pe 
calea făuririi vieții noi. A fost lichidată 
orînduirea burghezo-moșierească, ș-a 
realizat revoluția socialistă, s-au dobîn- 
dit progrese uriașe în construirea orîn- 
duirii noi, socialiste.

Sînt cunoscute condițiile grele în care 
se găsea România acum 30 de ani. Sta
rea de înapoiere a țării era agravată de 
jaful Germaniei hitleriste, de distruge
rile provocate de război, iar după 23 Au
gust 1944 situația a devenit și mai grea 
în condițiile eforturilor pentru sprijini
rea războiului antifascist, cît și datorită 
sabotajului forțelor reacționare.

în împrejurările social-politice de după 
insurecție, partidului nostru i-au revenit 
răspunderi de importanță istorică pentru 
evoluția destinelor poporului român, pe 
care el le-a îndeplinit cu cinste, dovedin- 
du-se singura forță politică în stare să 
organizeze și să conducă lupta revolu
ționară a maselor. Trecînd, imediat după 
23 August, la desfășurarea activității re
voluționare pe baze noi, legale, partidul 
și-a reorganizat atît rîndurile sale, cît și 
ale organizațiilor de masă și obștești. 
Nucleul uriașei activități organizatorice 
și politice pe care a desfășurat-o l-au 
constituit miile de membri ai partidului 
ieșiți din ilegalitate și din închisori, pre
cum și zecile de mii de simpatizanți co
muniști. în scurt timp, partidul nostru 
dispunea de un detașament puternic or
ganizat, de zeci de mii de cadre ferme, 
călite în luptă, hotărîte să înfrunte eroic 
forțele reacționare, polarizind în jurul 
partidului forțele revoluționare ale pro
letariatului, ale maselor largi populare. 
In această perioadă partidul a pus bazele 
sindicatelor unice, a întărit Frontul Unic 
Muncitoresc, a organizat activitatea în 
rindul tineretului, femeilor, intelectuali
tății, a lărgit rîndurile Frontului Pluga
rilor — organizația țărănimii munci
toare.

în bătăliile care au avut loc, s-a adeve
rit uriașa energie și combativitate revo
luționară a partidului nostru, forța sa 
mobilizatoare și dinamizatoare. Mulți 
din cei prezenți la această sărbătoare, 
participanți direcți la desfășurarea eve
nimentelor de atunci, ne amintim cu e- 
moție și mîndrie de amploarea marilor 
manifestări politice organizate în acei 
ani de partidul nostru, de primirea en
tuziastă, pe străzile Capitalei, de către 
zeci și sute de mii de bucureșteni, a Ar
matei Roșii, de acțiunile pentru înrola
rea maselor tineretului în unitățile mili
tare ce plecau pe front, de uriașele mi
tinguri și demonstrații politice împotriva 
guvernelor în care predominau forțele 
reacționare din primele luni de după 23 
August. Sînt încă vii în memorie marile 
bătălii revoluționare desfășurate în anii 
care au urmat eliberării, trecerea la 
organizarea comitetelor muncitorești și 
punerea activității întreprinderilor sub 
controlul clasei muncitoare, luarea cu 
asalt a prefecturilor și primăriilor și 
instalarea noilor prefecți și primari, 
formarea comitetelor țărănești și împăr
țirea păminturilor moșierești țăranilor 
fără pămînt sau cu pămint puțin. In 
aceste mari lupte de clasă s-a cimentat 
alianța dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, s-a întărit unitatea 

du-se cei mal vajnici, devotați șl fideli 
apărători al intereselor naționale ale în
tregului nostru popor. în tot ce s-a în
făptuit în acești 30 de ani în România e 
gravat pe veci numele eroilor comuniști 
și antifasciști căzuți în luptă, al nenumă- 
raților ostași ai partidului nostru care 
s-au aflat întotdeauna acolo unde a fost 
mai greu, însuflețind șl mobilizînd po
porul. Vom purta veșnic neștearsă în 
inimi luminoasa lor amintire ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Aducem, de asemenea, prinos de recu
noștință militarilor români care prin vi
tejia șl curajul demne de marile tradi
ții patriotice ale oștirilor române, prin 
sacrificiul greu, de sînge, pe care l-au 
dat, au contribuit la înfăptuirea actului 
istoric al insurecției, la alungarea arma
telor hitleriste din România, la elibera
rea patriei noastre, la victoria generală 
în marea încleștare împotriva fascis
mului. (Aplauze puternice, prelungite).

în aceste momente solemne ne plecăm 
în memoria ostașilor sovietici care și-au 
dat viața pentru eliberarea României și 
care, înfruntînd greutăți de nespus, au 
avut contribuția hotărîtoare la nimicirea 
Germaniei hitleriste, la salvarea omeni
rii de cel mai groaznic dușman. (Aplau
ze puternice).

Aducem, de asemenea, omagiul nostru 
ostașilor celorlalte state din coaliția an- 
tihitleristă. luptătorilor din rezistență, 
tuturor militanților antifasciști care au 
contribuit, prin lupta lor, la infrîngerea 
agresorului, la lichidarea pericolului ro
biei hitleriste. (Aplauze puternice).

Considerăm că cea mai bună cinstire 
a memoriei comuniștilor și antifasciștilor, 
a ostașilor români căzuți în războiul îm
potriva Germaniei hitleriste este aceea 
de a face totul pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii Partidului Comunist Ro
mân de edificare a socialismului și co
munismului în patria noastră, de ridicare 
a bunăstării și fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Cea mai bună cinstire a memoriei os
tașilor sovietici este, de asemenea, aceea 
de a face totul pentru întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre poporul ro
mân și popoarele Uniunii Sovietice în 
zidirea socialismului și comunismului, în 
lupta pentru creșterea prestigiului socia
lismului în lume, pentru securitate și 
pace internațională. (Aplauze puternice).

cu intelectualitatea și alte categorii so
ciale, s-a consolidat frăția oamenilor 
muncii români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalftăți. Această unitate 
de luptă a fost forța hotărîtoare care a 
asigurat victoria luptei revoluționare și 
făurirea cu succes a societății socialiste 
în România. (Vii aplauze).

' în toate aceste bătălii de clasă și mari 
mișcări revoluționare de masă, Partidul 
Comunist Român a făcut dovada vie a 
faptului că el devenise în acea perioa
dă principala forță politică a României, 

în aceste împrejurări, întărind unita
tea clasei muncitoare, a Frontului Unic 
Muncitoresc, dezvoltînd colaborarea cu 
celelalte forțe democratice, Partidul Co
munist Român a acționat pentru reali
zarea unor profunde reforme sociale re
voluționare, pentru lărgirea libertăților 
democratice și apărarea intereselor cla
sei muncitoare, ale întregului popor. Pe 
prim plan a fost pusă refacerea econo
miei naționale, dezvoltarea economico- 
socială independentă a țării. Un rol im
portant a avut în acest proces instau
rarea, la 6 martie 1945, a primului gu
vern cu adevărat democratic din istoria 
țării — guvernul revoluționar democratic 
cu pronunțat caracter muncitoresc-țără- 
nesc. Acesta a fost un eveniment esen
țial în dezvoltarea cu succes a revolu
ției democrat-populare, în transforma
rea revoluționară a societății românești.

Un moment de seamă în desfășurarea 
evenimentelor politice a fost Conferin
ța Națională a partidului din octombrie 
1945 care, făcînd bilanțul succeselor 
realizate în organizarea insurecției și a 
revoluției populare, a trasat sarcinile 
noii perioade istorice în care intra țara 
noastră. Conferința Națională a stabilit 
măsurile ce trebuiau luate pentru creș
terea rolului partidului, pentru în
tărirea sa organizatorică și politică, 
pentru consolidarea unității clasei mun
citoare în vederea conducerii cu succes 
a procesului de democratizare a țării, a 
pus la ordinea zilei reconstrucția na
țională, realizarea reformelor revoluțio
nare ce se impuneau, a indicat ca li
nie de perspectivă dezvoltarea industri
ei naționale — ca bază a progresului e- 
conomic general al societății românești, 
a întăririi independenței țării.

O victorie strălucită a partidului nos
tru, a forțelor democratice a fost cîști- 
garea alegerilor din noiembrie 1946 ; 
acestea au demonstrat cu putere că 
partidul dobîndise prin politica sa — 
ce exprima interesele vitale ale națiu
nii noastre — adeziunea imensei majo
rități a populației țării, reliefind, tot
odată, voința maselor largi populare de 
a continua drumul dezvoltării democra
tice, revoluționare a societății noastre, 
de a instaura în România un regim nou, 
de libertate, dreptate și echitate socia
lă și națională. Pe baza succesului do- 
bîndit în alegeri, s-a intensificat lupta 
politică a clasei muncitoare, a maselor 
largi populare pentru obținerea de noi 
cuceriri democratice, pentru accelerarea 
procesului de transformare revoluționa
ră a societății românești.

Marile înfruntări politice și de clasă 
din perioada anilor următori s-au 
soldat cu cucerirea puterii politice, 
naționalizarea principalelor mijloace 
de producție, formarea sectorului so
cialist în industrie și alte ramuri eco
nomice, începerea cooperativizării agri
culturii ; aceasta a marcat trecerea la o 
etapă istorică nouă în viața patriei noas

tre : etapa înfăptuirii obiectivelor fun
damentale ale orinduiri! socialiste. 
(Aplauze puternice).

Retrospectiva istorică a marilor lupte 
politice și proces© revoluționare care au 
avut loc în societatea românească după 
23 August 1944 demonstrează în mod 
elocvent că revoluția socialistă, cuceri
rea puterii de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea și trecerea 
la edificarea noii orinduiri sociale 
sînt opera poporului român, rezultatul 
acțiunii inexorabile a legilor dezvoltării 
sociale, al condițiilor obiective social- 
economice din țara noastră, rodul politi
cii ferme, marxist-lenlniste a Partidului 
Comunist Român, care a unit în jurul său 
toate forțele revoluționare, progresiste 
ale României. Totodată, un factor im
portant au fost condițiile internaționale 
favorabile, ajutorul Uniunii Sovietice, 
colaborarea cu celelalte țări de democra
ție populară, solidaritatea și sprijinul 
clasei muncitoare și forțelor revoluțio
nare, progresiste și antiimperialiste de 
pretutindeni. (Vii aplauze).

Acum, la a XXX-a aniversare a eli
berării, poporul român se prezintă cu 
victorii istorice în toate domeniile vieții 
economice și sociale. în țara noastră a 
fost creată economia socialistă unitară. 
Socialismul a învins definitiv și pentru 
totdeauna, atît la orașe, cît și la sate. 
(Aplauze puternice, prelungite). Au 
fost lichidate clasele exploatatoare, 
a fost abolită asuprirea omului de către 
om. România s-a transformat dintr-o 
țară agrară, slab dezvoltată, într-un stat 
industrial-agrar, cu o industrie dina
mică ce se dezvoltă in ritm intens pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane, cu o agricul
tură socialistă în plin progres.

Industria românească produce astăzi 
de aproape 30 de ori mai mult decit 
acum trei decenii. S-au dezvoltat intens 
ramurile industriale moderne, cum sînt : 
construcția de mașini, electronica, 
construcția de utilaj complex și al
tele. Dacă în vechiul regim în România 
se realizau 280 mii tone metal anual, în 
acest an vom produce peste 9 milioane 
tone, iar în anul viitor peste 10 milioane. 
De la 1,5 miliarde kWh energie electrică 
în trecut, anul viitor vom realiza peste 
55 miliarde kWh.

Putem spune că am pus bazele unei 
Industrii constructoare de mașini în 
stare să rezolve cele mai complexe pro
bleme ale tehnicii contemporane. Indus
tria constructoare de mașini din țara 
noastră realizează în acest an o produc
ție de circa 92 ori mai mare decît în 
1938. Industria chimică a crescut 
de 172 ori. S-a dezvoltat puternic indus
tria ușoară, care produce circa 1 mi
liard de metri pătrați țesături, față de 
circa 127 milioane metri pătrați în 1938 ; 
o mare dezvoltare au cunoscut, de ase
menea, industria alimentară, industria 
bunurilor de consum creată în aceste 
decenii, care asigură satisfacerea într-o 
măsură tot mai mare a cerințelor ma
selor largi populare.

Reorganizată pe baze noi, socialiste, 
dotată cu mijloace mecanizate, agricul
tura de stat și cooperatistă realizează la 
rindul ei producții vegetale și animale 
superioare față de trecut ; producția de 
cereale este de aproape două ori mai 
mare decît în 1938.

Dispunem în prezent de un efectiv de 
circa 6 400 mii bovine, față de circa 3 700 
mii în 1938, de 15 400 mii ovine, față 
de circa 10 000 mii înainte de război ; 
numărul porcinelor este astăzi de aoroa- 
pe 4 ori mai mare decît în 1938. Reali
zăm în prezent o producție animalieră 
de 2,6 ori mai mare decît în 1938.

în legumicultură, anul trecut produc
ția a fost de circa 2 800 mii tone, adică 
cu 1 600 mii tone mai mare decît în 
1950. Viile și pepinierele viticole ocupă 
astăzi o suprafață de 335 mii hectare, 
față de 250 mii hectare în 1938, iar li
vezile și pepinierele pomicole de peste 
430 000 hectare, față de 247 000 în același 
an — 1938.

La a XXX-a aniversare a eliberării 
țării, poporul nostru se prezintă cu re
zultate de seamă în realizarea marilor 
obiective stabilite de Congresul al X-lea 
pentru dezvoltarea în continuare, într-un 
ritm intens, a industriei și agriculturii, 
a bazei tehnico-materiale a țării, în ve
derea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a egalizării cît mai 
rapide a nivelului de dezvoltare al Româ
niei cu al țărilor socialiste avansate, a- 
propierii de statele cele mai dezvoltate 
din punct de vedere economic ale 
lumii. După cum se știe, în acești ani, 
din rîndul maselor a pornit o puternică 
mișcare patriotică pentru îndeplinirea 
prevederilor cincinalului înainte de ter
men. în înfăptuirea acestui obiectiv, oa
menii muncii din toate sectoarele de ac
tivitate au obținut succese de seamă.

La a XXX-a aniversare a eliberării pa
triei și In întîmpinarea Congresului al 
XI-lea al partidului, multe organizații de 
partid județene, numeroase colective de 
oameni ai muncii din industrie, agricul
tură, transporturi și alte sectoare eco
nomice raportează îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, a angajamente
lor asumate. Producția industrială s-a 
dezvoltat în primii trei ani ai cincina
lului într-un ritm de 12,7 la sută, supe
rior celui prevăzut în Directivele Con
gresului al X-lea și în planul cincinal, 
iar în primele 7 luni ale acestui an, rit
mul de creștere a producției industriale 
a fost de peste 15 la sută. Pe baza pre
vederilor planului pe anul 1975, adoptat 
de plenara Comitetului Central, se creea
ză condiții pentru realizarea în bune 
condiții și înainte de termen a planu
lui cincinal.

O puternică dezvoltare a cunoscut co
merțul exterior al țării noastre. în 1938 
România avea relații comerciale cu 44 
de state, în marea lor majoritate din Eu
ropa, care dețineau peste 90 la sută din 
totalul importurilor și peste 80 din totalul 
valorii exporturilor românești, alcătuite 
în principal din cereale, petrol, lemn și 
animale vii. Astăzi țara noastră are rela
ții comerciale cu circa 120 de state de pe 
toate continentele, volumul total al co
merțului exterior fiind de 19 ori mai 
mare decît în 1950.

Structura exportului s-a modificat sub
stanțial, produsele industriei constructoa
re de mașini și ale industriei chimice 
reprezentînd, împreună, aproape jumă
tate din volumul total al livrărilor româ
nești pe piața mondială.

Un progres deosebit a înregistrat co
merțul nostru exterior In actualul cinci
nal. în perioada 1971—1974 ritmul mediu 
anual de creștere a comerțului exterior 
este de aproape 15 la sută, fiind superior 

ritmului de creștere a produsului social 
și a producției industriale. Fața de 1970, 
volumul comerțului exterior în 1974 a 
crescut cu 78 la sută, diversifieîndu-se 
tot mai mult și sporlndu-și eficiența 
economică.

Creșterea industriei și agriculturii a 
permis sporirea continuă a venitului na
țional, care a ajuns să fie astăzi de aproa
pe 11 ori mai mare decît în 1938. Pe a- 
ceastă bază, partidul a acționat și acțio
nează cu consecvență pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor. în 
acești treizeci de ani, veniturile reale ale 
populației au crescut de circa 5 ori. Față 
de anul 1950, veniturile reale pe o per
soană activă ale țărănimii — obținute 
din C.A.P. și gospodăria personală — 
s-au triplat.

Semnificativ pentru creșterea stan
dardului de viață al populației este șl 
faptul că în cei 30 de ani de la elibe
rare s-au construit circa un milion șase 
sute de mii de apartamente în orașe și 
circa două milioane trei sute de mii de 
locuințe la sate.

Un progres însemnat în ridicarea bu
năstării maselor populare s-a obținut în 
actualul cincinal. în acești ani s-a rea
lizat majorarea generală a retribuției, 
asigurîndu-se creșterea mai accentuată 
a retribuțiilor mici, raportul între ve
niturile mari și veniturile mici fiind în 
prezent de 6:1. Cunoașteți măsurile a- 
doptate recent de Comitetul Central pen
tru trecerea la cea de-a doua etapă 
a majorării retribuției tuturor categorii
lor de oameni ai muncii ; ca urmare a 
acestora, retribuția minimă lunară se 
ridică la 1 346 lei pentru muncitorii ca
lificați și 1 140 lei pentru muncitorii 
necalificați, față de 800 lei cit era retri
buția minimă pe economie la începutul 
cincinalului. în actualul cincinal, retri
buția reală a oamenilor muncii sporește 
cu 24 la sută, față de 20 la sută cît se 
planificase inițial.

De asemenea, în cursul cincinalului, 
după cum se știe, pensiile de asigurări 
sociale au fost majorate cu 20 la sută ; 
s-au mărit cu 36 la sută alocațiile pen
tru copii, au fost sporite soldele milita
rilor și bursele studenților. îmbunătățiri 
importante s-au realizat și în domeniul 
condițiilor de locuit ale oamenilor mun
cii, în acest cincinal construindu-se peste 
jumătate de milion de apartamente din 
fondurile statului sau cu sprijinul aces
tuia.

în cursul cincinalului a cunoscut o 
puternică creștere și nivelul de trai al 
țărănimii ; s-a stabilit venitul minim 
garantat, iar prin măsurile adoptate re
cent acest venit a fost sporit ; au cres
cut pensiile, s-au introdus ajutorul pen
tru copii și asistența medicală gratuită 
la sate. Veniturile bănești și în natură 
obținute din munca în cooperativele a- 
gricole de producție și în gospodăriile 
personale cresc pe o persoană activă în 
cincinal cu circa 35 la sută. In felul a- 
cesta condițiile de viață ale țărănimii 
s-au apropiat mult de cele ale clasei 
muncitoare.

Ca rezultat al tuturor măsurilor luate 
de partid și guvern, pe baza succeselor 
obținute în producția de bunuri mate
riale, a dezvoltării în ritm intens a e- 
conomiei naționale, la sfîrșitul cincina
lului veniturile reale ale popu
lației vor fi cu circa 55 la sută mai mari 
decît în 1970.

Succese istorice au fost obținute în 
dezvoltarea învățămîntului, științei, cul
turii, in ridicarea gradului de civilizație 
a întregii societăți.

Pornind de la faptul că învățămîntul 
este un factor esențial al progresului so
cial, al însăși edificării orînduirii socia
liste, partidul șl statul au acordat o im
portanță de prim ordin extinderii rețelei 
școlare de toate gradele, modernizării 
instrucției publice, asigurării condițiilor 
pentru pregătirea sutelor de mii de ca
dre cerute de progresul impetuos al eco
nomiei și întregii vieți sociale. Propor
țiile dezvoltării învățămîntului sînt grăi
tor ilustrate de faptul că în prezent nu
mărul studenților este de peste 5,5 ori 
mai mare decît în 1938, iar al elevilor de 
peste 2,5 ori. In ultimii 20 de ani, chel
tuielile statului pentru învățămînt au 
crescut de peste 5 ori.

în anii ce au trecut de la eliberarea 
țării a luat, de asemenea, o amploare 
deosebită activitatea de cercetare știin
țifică, care, în condițiile revoluției teh- 
nlco-științifice contemporane, reprezintă 
o puternică forță de producție materia
lă, un factor hotăritor al progresului ge
neral al societății. Știința asigură nu nu
mai sporirea și modernizarea continuă a 
producției de bunuri materiale ; întreaga 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate se bazează pe cuceririle 
gîndirii științifice, încorporează ceea ce 
este înaintat în domeniul cunoașterii.

O grijă deosebită manifestă societatea 
noastră pentru ocrotirea sănătății popu
lației. Cifra paturilor în spitale este în 
1974 de circa 6 ori mai mare decît în 
1938. De asemenea, numărul medicilor 
este astăzi de circa 4 ori mai mare decît 
acum 30 de ani, revenind un medic la

Programul și Directivele ce vor fi adoptate 
de Congresul al XI-lea al partidului deschid 
mărețe perspective de înflorire materială 
și spirituală a României socialiste, de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 

și înaintare pe calea comunismului
Stimați tovarăși fi prieteni,

Peste cîteva luni va avea loc Con
gresul al XI-lea al partidului, care 
va marca un moment nou pe calea în
făptuirii politicii de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

Congresul va dezbate și elabora pri
mul Program al partidului care sinteti
zează experiența luptelor revoluționare 
și a muncii de construcție socialistă în 
România, precum și a luptelor revolu
ționare și de construcție socialistă pe 
plan mondial, și trasează direcțiile ac
tivității partidului pentru o perioadă de 
20—25 de ani.

635 locuitori — ceea ce Bltuează țara 
noastră printre statele cu un nivel ridi
cat de asistență sanitară. în ultimele 
două decenii, cheltuielile statului pentru 
sănătate au crescut de aproape 5 ori.

Eforturi importante au fost făcute în 
decursul acestor 30 de ani pentru dez
voltarea bazei materiale a culturii și artei, 
pentru lărgirea orizontului general de cul
tură al maselor, pentru crearea condiții
lor necesare înfloririi creației llterar-ar- 
tistlce și îmbogățirea vieții spirituale a 
întregului nostru popor. Activitatea 
cultural-educatlvă a fost orientată 
spre ridicarea nivelului de con
știință al maselor, spre formarea 
omului nou al societății socialis
te cu un înalt nivel de cunoaștere și 
înțelegere a fenomenelor și legilor so
ciale, a răspunderii ce revine fiecăruia 
în făurirea destinului nou al României 
socialiste.

Progresele mari realizate în aceste do
menii se reflectă în mod concludent în 
nivelul cheltuielilor social-culturale fi
nanțate de la bugetul statului, care sînt 
astăzi de 22 ori mai mari decît în 1938.

Eforturi remarcabile s-au făcut în do
meniul asigurării unor condiții mai bune 
pentru satisfacerea unor necesități gene
rale din bugetul statului. Astăzi, pen
tru fiecare familie se cheltuiesc anual 
circa 7 000 lei în acest scop.

După cum se poate lesne remarca, , 
aceste trei decenii țara noastră a străbă
tut un drum lung și glorios. România 
de astăzi nu mai seamănă întru nimic 
cu cea de acum 30 de ani ; întreaga so
cietate a cunoscut transformări revolu
ționare profunde, s-a schimbat din te
melii. Peste tot au apărut dovezile ma
teriale și spirituale ale unei civilizații 
noi, pretutindeni pulsează ritmul unei 
vieți economice și sociale bogate și di
namice.

Vă amintiți, dragi tovarăși, de teoriile 
din trecut care spuneau că România este 
sortită să rămînă o țară eminamente a- 
gricolă. Comuniștii, clasa muncitoare, po
porul nostru au aruncat peste bord aceste 
teorii false și au demonstrat că un popor 
stăpîn pe destinele sale poate să fău
rească într-un timp istoric scurt o eco
nomie înaintată, o industrie puternică. 
(Aplauze puternice).

Ne amintim, de asemenea, că, chiar 
după 23 August, unii economiști mai ma
nifestau multă neîncredere în forța cla
sei muncitoare, în intelectualitatea noas
tră, căutînd să convingă că nu ar fi bine 
să mergem pe calea organizării unei in
dustrii moderne. Și acești economiști au 
dovedit că nu cunosc economia, că nu 
au avut încredere în clasa muncitoare. 
Clasa muncitoare le-a demonstrat cu 
putere că este în stare să conducă mai 
bine, să înfăptuiască succese mărețe în 
toate domeniile de activitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

S-a schimbat, radical întregul mod de 
existență al poporului nostru, atît- în ce 
privește condițiile de muncă, cît și cele 
ale vieții materiale și spirituale. Con
știent de toate aceste realizări uriașe, pe 
care numai orînduirea socialistă le-a fă
cut posibile, întregul popor este hotărît 
să meargă neabătut înainte, înfăptuind 
întocmai programul partidului, politica 
sa marxist-leninistă, ce corespunde pe 
deplin intereselor generale ale întregii 
noastre națiuni socialiste. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Marile succese obținute în acești 30 
de ani, ca și în actualul cincinal, în dez
voltarea economiei socialiste, a științei 
și culturii, în creșterea bunăstării po
porului demonstrează cu toată puterea 
justețea politicii marxist-Ieniniste a 
partidului nostru, care aplică în mod 
creator principiile generale ale socia
lismului, adevărurile universal valabile, 
la condițiile concrete ale României. Ele 
sînt rodul muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, a inginerilor și teh
nicienilor, a țărănimii și celorlalți lu
crători de la sate, a intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate.

De la această înaltă tribună, cu pri
lejul sărbătoririi a 30 de ani de la eli
berarea patriei de sub dominația fascis
tă, adresez. în numele Comitetului Cen
tral al partidului, cele mai calde felicitări 
clasei noastre muncitoare, inginerilor, 
tehnicienilor, țărănimii, celorlalți lucră
tori din agricultură, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru popor, 
pentru mărețele realizări cu care întîm- 
pină această mare sărbătoare națională șl 
Congresul al XI-lea și le urez noi și 
mari succese In activitatea lor viitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Succesele realizate în anii construc
ției socialiste, în înfăptuirea prevederi
lor planului cincinal demonstrează 
încă o dată forța creatoare a poporu
lui nostru, deplin stăpîn pe destinele 
lui, liber să-și făurească viața cores
punzător voinței și năzuințelor sale, de
monstrează superioritatea orînduirii so
cialiste, care asigură unirea eforturilor 
întregului popor în direcția făuririi bu
năstării și fericirii sale. (Aplauze pu
ternice).

Congresul va adopta Directivele de 
dezvoltare economico-socială a țării in 
cincinalul 1976—1980 și prognozele de 
perspectivă pînă în 1990.

După cum se poate constata, proiec
tul de Directive concentrează în conti
nuare eforturile societății în direcția 
creșterii în ritm intens a industriei so
cialiste — baza dezvoltării întregii eco
nomii naționale — a modernizării ei în 
pas cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane.

După cum se știe, în actualul cincinal 
alocăm pentru fondul de dezvoltare 
peste 33 la sută din venitul național»

(Continuare in pag. a IlI-a)
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iar pentru fondul de consum circa 67 la 
sută. Proiectul de Directive prevede ca 
și in perioada viitorului cincinal efor
turile pentru acumulare să fie mari, 
fondul de dezvoltare atingind 33—34 la 
sută, iar fondul de consum 66—67 la 
sută. Această politică reprezintă o ne
cesitate imperioasă pentru realizarea 
țelurilor pe care și le-au propus parti
dul și statul nostru, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de civilizație, 
pentru însăși opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Viața demonstrează că în lumea de azi 
decalajul între țările avansate și țările 
slab dezvoltate nu numai că nu se mic
șorează în ansamblu, dar continuă să 
crească. Reducerea și, în ultimă instan
ță, lichidarea acestor decalaje impun e- 
forturi considerabile din partea țărilor 
râmase în urmă, reclamă concentrarea 
tuturor resurselor materiale și umane, 
necesită o muncă încordată, perseveren
tă pentru intrarea hotărîtă pe orbita 
civilizației modeme.

Țelul fundamental al fiecărui popor 
este acela de a-și asigura un nivel de 
viață material și spiritual tot mai înalt. 
Dar acest deziderat nu se poate realiza 
fără construirea unei baze tehnico-ma- 
teriale puternice a societății, fără asigu
rarea unui ritm înalt al dezvoltării for
țelor de producție. Nici un popor care 
vrea să progreseze nu poate consuma 
atît cît produce sau mai mult decît 
produce. Orice reducere a acumu
lărilor, orice slăbire a ritmului de dez
voltare, în condițiile actualei revoluții 
tehnico-științifice, nu pot decît să‘ con
damne națiunea Ia înapoiere pentru o 
lungă perioadă de timp, să pună în pe
ricol atît prezentul, cît și viitorul poporu
lui. Poporul nostru este pe deplin con
știent de faptul că bunăstarea și ferici
rea sa depind exclusiv de munca pe care 
o desfășoară, sînt rodul eforturilor bra
țelor și minții lui. De aceea, el înfăp
tuiește cu deplină convingere politica 
partidului de dezvoltare în ritm înalt a 
economiei, de consacrare a unui procent 
însemnat din venitul național acumulării, 
reproducției lărgite, creșterii și moderni
zării forțelor de producție ale țări?, fiind 
conștient că aceasta asigură bunăstarea 
și fericirea întregii noastre națiuni, un 
viitor tot mai luminos întregului popor.

Planul cincinal 1976—1980 prevede rea
lizarea unui vast program de investiții 
•— care va însuma circa 920—960 miliar
de lei — pe baza căruia vor fi construite 
și date în funcțiune circa 2 700 noi capa
cități de producție.

Ponderea hotărîtoare a Investițiilor 
productive va fi deținută în continuare 
de industrie, căreia i se vor aloca circa 
două treimi din totalul fondurilor inves
tite pe cincinal.

O atenție deosebită vom acorda dez
voltării agriculturii — ramură principală 
a economiei noastre naționale, de care 
depinde, în bună măsură, progresul ge
neral, economic și social al țării. Fonduri 
însumînd peste 90 miliarde Iei vor fi 
alocate pentru modernizarea agriculturii, 
pentru realizarea programului național 
de irigații și dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a acestei importante ramuri a 
economiei naționale.

Un obiectiv esențial al politicii de ri
dicare economico-socială a țării, care-și 
găsește in mod pregnant expresie în pro
iectul de Directive ale Congresului pen
tru noul cincinal, este îmbunătățirea în 
continuare a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție. Noile capacități in
dustriale și agrozootehnice vor fi ampla
sate astfel incit să asigure dezvoltarea 
armonioasă a întregii țări, a tuturor ju
dețelor patriei. Urmărim pe această cale 
ca in anul 1980 nici unul din județele 
țării să nu realizeze o producție indus
trială mai mică de 10 miliarde lei, iar în 
perspectivă, pină în 1990, să ajungem la 
18—20 miliarde lei producție industrială 
minimă în fiecare județ. Pentru a înțe
lege mai bine ce înseamnă aceasta, tre
buie menționat că avem astăzi județe 
care au producții industriale sub 3 mi
liarde lei anual. Aceasta va marca, 
fără îndoială, un adevărat salt cali
tativ în repartizarea rațională a forțelor 
de producție, în ridicarea economică și 
socială a întregii țări.

Caracteristicile principale ale viitoru
lui plan cincinal constau în îmbu
nătățirea structurii economiei națio
nale in pas cu exigențele revolu
ției tehnico-științifice și corespunză
tor cerințelor diviziunii internațio
nale a muncii, valorificarea la un 
nivel superior a resurselor materiale și 
umane ale țării, ridicarea gradului de 
tehnicitate a întregii producții, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație în 
toate ramurile economice, sporirea ren
tabilității producției, a întregii activități 
economice, in vederea creșterii mai ra
pide a venitului național și a bunăstării 
întregului nostru popor.

Se va promova o politică fermă de asi
gurare a bazei proprii de materii prime 
și de resurse energetice, precum și de 
folosire a lor rațională. în vederea iden
tificării de noi resurse energetice și 
materii prime minerale se prevede in
tensificarea lucrărilor de prospecțiuni și 
explorări in toate zonele țârii : de ase
menea, va crește producția de energje 
electrică, prin construirea și darea în 
funcțiune, in cincinalul următor, a unor 

centrale electrice totalizînd o putere in
stalată de 5 400-5 700 MW, în această 
perioadă urmînd să înceapă, totodată, 
construcția primelor centrale nucleare 
din țara noastră.

Un obiectiv fundamental al proiectu
lui de Directive este asimilarea și intro
ducerea in fabricație mai rapidă a pro
duselor noi, urmînd ca în anul 1980 cir
ca 45 la sută din valoarea producției in
dustriale să fie realizată pe seama pro
duselor noi și perfecționate. în perioada 
următoare se vor accentua și mai pu
ternic mecanizarea, automatizarea și ci- 
bemetizarea proceselor de producție și 
de muncă.

O sarcină centrală a întregii activități 
economice va fi ridicarea nivelului cali
tativ și a performanțelor tehnice ale 
produselor românești, modernizarea con
tinuă și realizarea lor la parametri mon
diali, concomitent cu lărgirea gamei 
de sortimente atît în industria pro
ducătoare de mijloace de producție, 
cit și în industria bunurilor de con
sum. Ridicarea la parametri mondiali a 
produselor noastre constituie, în condi
țiile actualei revoluții tehnico-științifice, 
o condiție de prim ordin a înzestrării 
tehnice a economiei naționale, a satis
facerii în bune condiții a consumului in
tern, precum și a asigurării unei compe
titivități sporite pe piața internațională, 
a valorificării superioare a produselor 
noastre în comerțul exterior.

Realizarea marilor obiective ale poli
ticii partidului necesită intensificarea e- 
forturilor pentru sporirea eficienței pro
ducției în toate ramurile economiei națio
nale. Aceasta impune, in primul rînd^ 
creșterea simțitoare a productivității mun
cii — pe baza căreia se prevede să se ob
țină circa 70 la sută din sporul produc
ției industriale stabilite în planul cinci
nal — folosirea cu randament sporit a 
fondurilor fixe, a forței de muncă și a 
tuturor mijloacelor materiale și finan
ciare de care dispun unitățile economice. 
Vor trebui luate măsuri ferme pentru 
gospodărirea cit mai rațională a resur
selor materiale și fondurilor financiare, 
pentru introducerea unui regim strict de 
economii în toate compartimentele acti
vității economice, pentru reducerea con
tinuă a cheltuielilor materiale și a cos
turilor de producție. Numai pe această 
bază se vor putea asigura creșterea veni
tului național și ridicarea standardului 
de viață al întregului nostru popor.

Partidul și guvernul vor acționa în 
continuare pentru îmbunătățirea condu
cerii și planificării activității economice, 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, asigurarea în bune condiții a 
aprovizionării tehnico-materiale, crește
rea gradului de concentrare și speciali
zare a producției și intensificarea coo
perării dintre întreprinderi — în scopul 
punerii tot mai largi in valoare a posi
bilităților și rezervelor de care dispune 
economia noastră socialistă. Dirijarea 
unitară, pe baza planului național unic, a 
dezvoltării economico-sociale a țării cere 
reglementarea precisă, pe bază de legi și 
norme clare, a atribuțiilor și răspunderi
lor tuturor unităților economice, a ra
porturilor dintre ele și totodată asigura
rea cadrului corespunzător pentru dez
voltarea largă a inițiativei și spiritului 
gospodăresc al maselor de oameni ai 
muncii, participarea lor nemijlocită — în 
calitate de proprietari ai mijloacelor de 
producție și producători ai bunurilor 
materiale — la conducerea întregii ac
tivități economico-sociale. Astfel vor fi 
tot mai eficient mobilizate eforturile oa
menilor muncii, ale întregii națiuni 
intr-o direcție unică — aceea a înfăp
tuirii programului partidului de dezvol
tare economică și socială a țării, de fău
rire a bunăstării și fericirii întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice).

în noul cincinal, 1976—1980, se va 
pune un accent deosebit pe pregătirea 
forței de muncă. în această perioadă vor 
fi create circa 1,2 milioane noi locuri de 
muncă, din care peste 60 la sută în in
dustrie. în vederea acoperirii necesarului 
de cadre calificate urmează să fie pre
gătiți 1 550—1 700 mii de muncitori cali
ficați și 250—300 mii tehnicieni, ingineri 
și alți specialiști. în cursul cinci
nalului viitor, populația ce lucrează 
în industrie va depăși, pentru pri
ma dată în istoria țării, pe cea ocu
pată în agricultură, urmînd ca în 1980 
industria și construcțiile să cuprindă 
47—48 la sută din populația ocupată, iar 
agricultura 27—28 la sută. Aceasta va 
marca o schimbare calitativă deosebit de 
însemnată în structura sociala a țării, 
va accentua procesul de apropiere între 
clasele și păturile sociale ale țării, de 
dispariție treptată a deosebirilor esen
țiale dintre oraș și sat, dintre munca 
fizică și munca intelectuală.

Proiectul de Directive acordă o atenție 
deosebită dezvoltării învățămîntului, în 
vederea pregătirii cadrelor necesare di
feritelor sectoare de activitate economi
co-socială. Caracteristica principală a 
politicii de perfecționare a învățămîntu- 
lui va fi împletirea organică a procesului 
de instruire cu activitatea practică în 
producție, în cercetare. Se va asigura 
integrarea organică a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, școlile, în spe
cial unitățile de învățămînt superior, de
venind puternice centre de învățămînt, 
cercetare și producție, în stare să con
tribuie activ și eficient la progresul ge
neral al economiei și culturii socialiste. 

în cincinalul viitor se va acorda o 
atenție principală creșterii aportului ști
inței și tehnologiei la întreaga dezvoltare 
economico-socială a țării, orientîndu-se 
în mod ferm cercetarea spre satisfacerea 
cerințelor concrete ale modernizării in
dustriei, agriculturii și celorlalte ramuri 
economice, ale dezvoltării culturii, ale 
perfecționării organizării și conducerii 
întregii societăți.

Directivele pe care le va adopta Con
gresul al XI-lea vor asigura, fără în
doială, traducerea în viață a prevederi
lor Programului partidului pentru urmă
toarea perioadă de cinci ani, vor duce la 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor so-

întărirea continuă a rolului conducător 
al partidului, perfecționarea activității 

statului, dezvoltarea democrației socialiste, 
asigurarea participării întregului popor 

la conducerea societății, aplicarea fermă 
a principiilor socialismului în întreaga viață 
socială—obiective centrale ale următoarei 

etape istorice
Dragi tovarăși și prieteni,

Succesele obținute în anii construcției 
socialiste, în înfăptuirea actualului cin
cinal sînt nemijlocit legate de activita
tea politică, organizatorică și ideologică 
a partidului nostru, de faptul că parti
dul comunist își îndeplinește neabătut 
rolul de forță politică conducătoare în 
toate domeniile de activitate ale socie
tății.

Astăzi, la a XXX-a aniversare a eli
berării țării, partidul nostru se prezintă 
ca o puternică forță politică ce că
lăuzește neabătut întregul popor în lupta 
pentru construcția socialismului, pentru 
ridicarea României pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Niciodată poporul ro
mân nu a avut o asemenea forță politică 
hotărîtă și capabilă să slujească fără 
preget interesele sale supreme. (Aplauze 
puternice, prelungite). Iată de ce parti
dul nostru comunist este înconjurat cu 
dragoste și stimă de întregul popor, iată 
de ce vom face totul și în viitor pentru 
a întări necontenit partidul, pentru ca el 
să-și îndeplinească în condiții tot mal 
bune rolul de forță politică conducă
toare a societății, pentru întărirea uni
tății și forței sale. Vom acționa pentru 
ca fiecare activist, fiecare membru al 
partidului să-și îndeplinească neabătut 
sarcinile încredințate, participînd tot
odată la elaborarea democratică a tu
turor hotărîrilor privind dezvoltarea 
economico-socială a țării. Pornim per
manent de la faptul că nu există nimic 
mai sfînt pentru un comunist decît de a 
sluji poporul, cauza păcii, cauza socialis
mului. (Aplauze puternice).

Statul nostru socialist și-a îndeplinit și 
își îndeplinește cu succes misiunea sa de 
organizare și conducere a activității eco
nomico-sociale, sarcina de a crea cadrul 
organizatoric corespunzător participării 
la conducerea vieții economico-sociale a 
maselor largi populare. în perspectiva 
dezvoltării societății noastre socialiste 
va crește și mai mult rolul organizatoric, 
de planificare și conducere a activității 
economico-sociale, al statului. Partidul 
va acționa pentru perfecționarea activi
tății statului pe baza centralismului de
mocratic ce asigură îmbinarea armo
nioasă a conducerii unitare a întregii 
vieți economico-sociale cu dezvoltarea 
inițiativei organelor locale, cu lărgirea 
atribuțiilor consiliilor populare județene, 
orășenești și comunale, a tuturor unită
ților teritorial-administrative, economice 
și sociale.

Factorul principal al forței și trăini- 
ciei statului nostru socialist este întări
rea continuă a alianței clasei munci
toare cu țărănimea — temelia de granit 
a orînduirii noastre socialiste — unita
tea strînsă dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, între toate categoriile de oa
meni ai muncii, fără deosebire de națio
nalitate. Acționînd ca instrument princi
pal al exercitării puterii oamenilor 
muncii, statul nostru socialist își va in
tensifica activitatea pentru înfăptuirea 
fermă și consecventă a programului 
Partidului Comunist Român. (Aplauze 
puternice).

Armata noastră nouă, populară, năs
cută în lupta împotriva fascismului, își 
ridică necontenit pregătirea militară și 
politică pentru a fi în orice moment 
gata să-și îndeplinească misiunea de 
apărare a cuceririlor revoluționare, a 
independenței și suveranității țării. Ar
mata noastră dezvoltă neabătut colabo
rarea cu armatele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu armatele tu
turor țărilor socialiste și ale altor state 
prietene.

Organele Ministerului de Interne, de 

cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Viitorul plan cincinal constituie parte 
integrantă a programului de înaintare a 
României pe calea luminoasă a comu
nismului.

Fără îndoială că perspectivele mărețe 
pe care le deschid Directivele vor mobi
liza elanul și energiile tuturor oamenilor 
muncii, vor pune în mișcare întreaga 
forță creatoare a națiunii noastre socia
liste, vor determina noi și mari victorii 
în munca și lupta eroică a poporului 
nostru — constructor al socialismului și 
comunismului1. (Aplauze puternice, pre
lungite).

securitate șl miliție, care s-au dezvoltat 
în lupta împotriva forțelor reacționare, 
pentru apărarea cuceririlor revoluțio
nare, își îndeplinesc, de asemenea, ne
abătut misiunea de apărare a cuceririlor 
socialiste, a proprietății obștești, a bunu
rilor și liniștei întregului nostru popor.

Vom acționa pentru ca toate organele 
aparatului nostru de stat, inclusiv orga
nele de justiție, să servească neabătut 
interesele construcției socialiste, intere
sele întregului popor.

Vom veghea la respectarea cu sfințe
nie a prevederilor Constituției și legilor 
țării, la așezarea tuturor raporturilor so
ciale pe baze legale, perfecționînd con
tinuu legislația noastră în raport cu 
schimbările fundamentale produse în 
orînduirea socialistă, în relațiile de pro
prietate și sociale din țara noastră.

în procesul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate se întărește 
continuu coeziunea poporului nostru în 
jurul partidului. Această realitate a fost 
elocvent exprimată recent de Congresul 
Frontului Unității Socialiste — moment 
important în viața social-politică a țării. 
Congresul a consolidat și mai mult 
Frontul Unității Socialiste, ca organism 
politic permanent, revoluționar, demo
cratic, care asigură cadrul organizatoric 
larg de participate a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la con
ducerea societății, la înfăptuirea progra
mului Partidului Comunist Român. 
Unind toate organizațiile politice, ob
ștești și culturale, toate clasele și cate
goriile sociale, Frontul Unității Socialiste 
constituie expresia cea mai grăitoare a 
schimbărilor fundamentale petrecute in 
structura socială a țării, precum și a per
spectivei unirii tot mai strînse și apropie
rii claselor și păturilor sociale în pro
cesul înaintării spre comunism, al fău
ririi poporului muncitor unic. Partidul 
va acționa pentru creșterea continuă a 
rolului Frontului Unității Socialiste în 
unirea eforturilor întregii națiuni în ma
rea operă de zidire a luminosului edifi
ciu al socialismului și comunismului.

Partidul nostru a luat o serie de mă
suri pentru lărgirea continuă a partici
pării efective a oamenilor muncii la 
conducerea activității economice și so
ciale. înființarea comitetelor și consilii
lor oamenilor muncii, ca organe colecti
ve de conducere, instituționalizarea adu
nărilor generale, promovarea largă a 
principiului muncii și conducerii colec
tive la toate nivelurile, dezbaterea cu 
masele largi populare a celor mai impor
tante legi și hotărîri ce privesc mersul 
înainte al societății noastre — toate a- 
cestea demonstrează procesul de lărgire 
și adîncire continuă a democrației eco
nomice, muncitorești, a democrației so
cialiste în general, preocuparea partidu
lui de a asigura toate condițiile pentru 
făurirea conștientă de către popor a pro
priei sale istorii, a propriului său des
tin. Spre deosebire de democrația bur
gheză, în care se mențin deosebirile și 
inegalitățile de clasă, democrația noas
tră are la bază proprietatea socialistă, e- 
galitatea socială a maselor ; ea asigură 
în fapt participarea oamenilor muncii 
la elaborarea politicii generale Interne 
și externe a țării, la luarea deciziilor în 
toate domeniile de activitate. Aceasta 
reprezintă și o înaltă școală politică de 
educare socialistă a maselor, de creștere 
a răspunderii fiecărui cetățean fată de 
interesele generale ale colectivității, ale 
întregii noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice).

Un rol tot mai important în dezvolta
rea democrației socialiste, în întreaga 
activitate de construire a noii orînduiri 
sociale din țara noastră au organizațiile 
de masă și obștești — sindicatele, orga

nizațiile de tineret și femei, uniunile 
cooperatiste, uniunile de creație și aso
ciațiile profesionale și științifice. Lor le 
revine sarcina de a asigura participarea 
efectivă și cît mai activă a membrilor 
lor la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului în toate domeniile de activi
tate, la dezbaterea legilor și principale
lor hotărîri ale statului, la apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste ; sti- 
mulînd inițiativa creatoare a oamenilor 
muncii în îndeplinirea programului 
partidului, ele trebuie să contribuie tot
odată la soluționarea corespunzătoare a 
problemelor de viață și muncă ale mem
brilor societății noastre, la educarea so
cialistă, in spiritul eticii și echității so
cialiste a maselor de oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

Partidul și guvernul vor face totul și 
în viitor pentru perfecționarea continuă 
a democrației socialiste — necesitate 
obiectivă a operei de edificare a socie
tății socialiste și comuniste pe pămîntul 
României.

Pornind de la rolul și însemnătatea 
națiunii în asigurarea progresului istoric, 
partidul acționează neabătut pentru dez
voltarea și înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste, pentru afirmarea de
plină a tuturor forțelor sale creatoare, 
pentru accentuarea trăsăturilor și carac
teristicilor ei noi, determinate de unita
tea de interese și idealuri ale întregului 
popor, de ideologia revoluționară a pro
letariatului, care călăuzește lupta și 
munca întregii societăți.

O realizare de importanță fundamen
tală a partidului nostru este soluționarea 
marxisțrleninjist# a problemei naționale, 
lichidarea pentru totdeauna ia Jasupririi și 
inegalității, realizarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Acțio
năm în spiritul principiului marxist- 
leninist potrivit căruia egalitatea în 
drepturi se realizează în primul rînd 
prin ridicarea gradului de dezvoltare 
economico-socială a tuturor regiunilor 
țării, prin crearea condițiilor și posibili
tăților de participare, cu drepturi de
pline, la viața economică și socială a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. Politica marxist-leninistă 
în problema națională se reflectă și în 
asigurarea învățămîntului în limba ma
ternă, precum și a dreptului de folosire 
liberă a acesteia în toate domeniile de 
activitate. Această politică a partidului 
determină întărirea continuă a unității 
și frăției oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, dezvoltarea colabo
rării și conlucrării lor strînse în scopul 
înfloririi patriei comune. Partidul va 
veghea și în viitor, neabătut, la înfăptui
rea deplinei egalități în drepturi pentru 
toți cetățenii patriei, la afirmarea lor 
neîngrădită în toate domeniile vieții 
sociale, la întărirea coeziunii și unității 
întregului popor în lupta pentru reali
zarea mărețelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
României. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși și prieteni,
Acum, cînd privim retrospectiv dru

mul parcurs în decurs de 30 de ani, în
cercăm un puternic sentiment de mîn- 
drie pentru tot ceea ce a înfăptuit po
porul nostru sub conducerea partidului 
comunist. Desigur, acest drum nu a fost 
ușor. A trebuit să învingem multe greu
tăți, să trecem peste multe obstacole ; 
s-au manifestat și numeroase lipsuri, 
greșeli și, din păcate, au fost comise 
abuzuri și ilegalități, străine spiritului 
orînduirii noastre socialiste. Partidul a 
acționat cu hotărîre pentru lichidarea 
greșelilor, lipsurilor, pentru învingerea 
greutăților, a luat poziție fermă împo
triva abuzurilor și denaturărilor comise 
și a stabilit măsuri ca ele să nu se mai 
repete.

Desigur, tovarăși, ne aflăm la o adu
nare festivă, jubiliară, cînd facem bilan
țul succeselor ; noi sîntem însă comu
niști, iar comunistul se caracterizează 
prin spirit lucid, de obiectivitate în jude
carea faptelor și evenimentelor, în ana
liza istoriei. Chiar și în acest moment 
solemn cînd trecem în revistă mărețele 
victorii ale acestor trei decenii de isto
rie glorioasă a poporului nostru, nu pu
tem ignora laturile negative ale activi
tății desfășurate în această perioadă, nu 
ne putem opri să examinăm în mod cri
tic procesele care au avut loc, reali
tatea complexă a dezvoltării noastre 
sociale. Procedînd astfel, demonstrăm 
forța și tăria partidului nostru, justețea 
politicii sale revoluționare și, totodată, 
exprimăm hotărîrea noastră fermă de 
a^ asigura înfăptuirea neabătută în via
ță a principiilor socialismului, realizarea 
programului partidului de edificare a 
celei mai înaintate și mai drepte socie
tăți din lume — societatea comunistă. 
(Aplauze puternice).

In cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberarea țării au avut loc adînci 
transformări în viața socială, în struc
tura societății, profunde prefaceri în 
conștiința oamenilor. Partidul a des
fășurat în această perioadă o inten
să activitate educativă pentru forma
rea conștiinței socialiste, pentru înar
marea maselor largi cu concepția revo
luționară despre lume și viață a mate
rialismului dialectic și istoric, pentru 
lărgirea orizontului cultural-științific al 
celor ce muncesc, Rezultatele acestei po

litici își găsesc expresia în participarea 
entuziastă a întregului popor la transpu
nerea în viață a programului partidului, 
în atitudinea înaintată manifestată în 
munca pentru interesele generale ale so
cietății, în eroismul și spiritul de abne
gație cu care oamenii muncii acționează 
pentru edificarea noii orînduiri socia
liste. Partidul va milita și în viitor, în 
mod consecvent, pentru înarmarea ideo
logică a maselor, pentru dezvoltarea 
gindirii lor revoluționare, în vederea în
țelegerii juste a marilor procese ce au 
loc în societatea noastră, a întregii dez
voltări contemporane, a legilor obiecti
ve care guvernează viața socială, a po
liticii generale a partidului și statului. 
Totodată, se va desfășura o muncă in
tensă pentru așezarea la baza tuturor re
lațiilor din societatea noastră a princi
piilor eticii și echității socialiste, pentru 
însușirea profundă de către masele largi 
a mărețelor idealuri de viață ale comu
nismului. Educarea omului nou, forma
rea conștiinței socialiste, a concepției 
înaintate, științifice despre lume și via
ță reprezintă una din sarcinile funda
mentale ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării spre 
comunism, căreia partidul nostru îi va 
acorda și în viitor o atenție de prim 
ordin.

în centrul politicii Partidului Comu
nist Român stă idealul realizării liber
tății, bunăstării, fericirii și demnității 
omului, a întregului popor, făurirea ce
lei mai drepte și mai nobile societăți, la 
care au visat mințile luminate ale lumii 
— societatea comunistă. La baza acestei 
.politici se află -principiile, umanismului 
socialist în virtutea cărora relațiile din
tre membrii societății.trebuie,să se înte
meieze pe egalitate deplină, pe colabo
rare, stimă și întrajutorare tovără
șească. Corespunzător concepției noas-* 
tre despre umanism, societatea so
cialistă și comunistă va asigura împlini
rea multilaterală a personalității umane, 
valorificarea tuturor capacităților și ta
lentelor fiecăruia în slujba binelui co
mun. a prosperității întregii societăți, 
făurirea conștientă de către toți cetățe
nii a propriului lor destin comun, în care 
își găsește deplina realizare destinul 
individual al fiecărui cetățean. în 
aceasta constă superioritatea idealului 
umanist al partidului nostru, al poporu
lui, al societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al comunismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Mărețele înfăptuiri din anii construc
ției socialismului, succesele remarcabile 
cu care oamenii muncii întîmpină a 
XXX-a aniversare a eliberării țării și 
Congresul al XI-lea al partidului ne 
dau deplină încredere în perspectiva de 
viitor, ne oferă temeiul să afirmăm că 
Programul partidului și prevederile 
Directivelor pentru cincinalul următor 
vor fi realizate în bune condiții, asigu- 
rînd ridicarea României pe noi culmi de 
progres și civilizație, înaintarea pe calea 
societății socialiste multilateral dezvol
tate, spre comunism. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,
în dezvoltarea cu succes a țării noas

tre un rol important a avut colaborarea 
cu țările socialiste, cu alte țări prietene, 
cu toate statele lumii. Fără îndoială că, 
pe lingă eforturile susținute făcute de 
întregul nostru popor, colaborarea cu 
țările socialiste, cu celelalte state a fost 
un factor de seamă al înaintării în ritm 
intens a țării noastre pe calea progresu
lui și civilizației.

Aș dori, în acest context, să mențio
nez importanța deosebită a relațiilor de 
colaborare cu Uniunea Sovietică, ce 
ocupă primul loc — respectiv peste o 
cincime — în cadrul raporturilor noastre 
economice internaționale, precum și im
portanța relațiilor cu celelalte țări din 
C.A.E.R.

Vom acționa neabătut pentru a con-* 
tribui la extinderea în continuare a co
laborării în cadrul C.A.E.R., în vederea 
realizării Programului complex care să 
ducă la dezvoltarea economico-socială a 
fiecărei țări, la apropierea nivelurilor 
de dezvoltare, la creșterea forței gene
rale a țărilor socialiste, la sporirea 
prestigiului socialismului în lume.

Vom milita neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare economico- 
socială cu toate țările socialiste, văzînd 
în aceasta un factor important al pro
gresului fiecărei țări, al victoriei cauzei 
socialismului în general. (Vii aplauze).

Vom intensifica colaborarea economi
că și cooperarea cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele ce acționează pen
tru dezvoltarea economico-socială inde
pendentă, relațiile cu acestea avînd o im
portanță deosebită în afirmarea noilor 
principii de colaborare internațională, 
în lupta pentru o nouă ordine econo
mică mondială.

în același timp, în spiritul coexisten
ței pașnice, vom extinde relațiile de co
laborare cu toate celelalte țări, inclusiv 
cu țările capitaliste dezvoltate, conside- 
rînd că participarea activă la diviziunea 
internațională a muncii este o necesita
te obiectivă a progresului economico- 
social al fiecărei țări, o cerință a rea
lizării unor relații internaționale noi, a 
unei politici de pace și colaborare între 
popoare. (Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Marile prefaceri revoluționare pe arena 

mondiala — caracteristica esențială 
a dezvoltării contemporane

Stimați torordfi fi prieteni.

Sărbătorim a XXX-a aniversare a e- 
liberârii României de sub dominația fas
cistă în condițiile unor mari prefaceri 
economice, sociale șl naționale revolu
ționare pe plan Internațional.

In lume s-au produs și sînt în curs 
de accentuare mari schimbări în rapor
tul de forțe ; se afirmă tot mai puter
nic voința popoarelor de pe toate me
ridianele de a fi deplin stâpîne pe bo
gățiile lor naționale, de a-și asigura 
dezvoltarea economico-socială Indepen
dentă, corespunzător voinței lor, fără 
nici un amestec din afară.

In schimbarea raportului de forțe, un 
rol tot mai important îl au țările socia
liste, succesele mari pe care ele le ob
țin în dezvoltarea economico-socială. 
Așa cum se știe, cu 30 de ani în urmă 
exista în lume, ca țară socialistă. Uniu
nea Sovietică, a cărei apariție pe are
na mondială a reprezentat un moment 
de cotitură în istoria universală. De a- 
semenea, trecuse pe calea construirii 
societății socialiste Republica Popu
lară Mongolă. In acest răstimp, în Eu
ropa, prin lupta popoarelor, s-au creat 
noi state socialiste : Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia. Republica Democrată Ger
mană. Iugoslavia, Polonia. România și 
Ungaria. Un eveniment de impor
tanță istorică l-a constituit victoria revo
luției socialiste în China și crearea Re
publicii Populare Chineze. (Aplauze pu
ternice). Pe continentul asiatic au luat 
ființă, de asemenea, ca urmare a mișcării 
revoluționare a popoarelor, Republica 
Populară Democrată Coreeană și Repu
blica Democrată Vietnam. (Aplauze pu
ternice). O semnificație deosebită au avut 
victoria revoluției în Cuba, crearea pri
mului stat socialist pe continentul ame
rican. (Aplauze puternice). In lume exis
tă acum 14 țări socialiste, care cuprind o 
treime din populația globului și dețin un 
loc tot mai important în producția mon
dială, în dezvoltarea științei și tehnicii 
contemporane. Sistemul socialist repre
zintă o realitate puternică a lumii de azi, 
exercitind o înrîurire din ce în ce mai 
mare asupra întregii dezvoltări social- 
politice mondiale. Fără îndoială că in 
perioada următoare, corespunzător legi
lor dezvoltării sociale, noi șl noi popoare 
vor păși pe drumul socialismului. Orîn-

Politica externă a României socialiste — 
politică de colaborare activă cu țările 

socialiste, cu toate țările lumii, de 
promovare a destinderii, păcii și 

securității in Europa și in intreaga lume
Republica Socialistă România se pre

zintă la a XXX-a aniversare a eliberării 
sale cu succese remarcabile și în activi
tatea internațională. în centrul politicii 
externe, Partidul Comunist Român, 
România socialistă au pus și pun neabă
tut prietenia și alianța cu toate țările 
socialiste, considerînd acesta un factor 
de mare importanță pentru dezvoltarea 
fiecărei țări, pentru cauza generală a so
cialismului. a progresului și păcii inter
naționale. Vom acționa neabătut pentru 
intensificarea relațiilor cu toate țările 
socialiste, pentru intărlrea unității și 
colaborării lor, aceasta corespunzind atît 
Intereselor poporului nostru, ale celor
lalte țâri socialiste, cît și intereselor 
securității și păcii în lume.

Am promovat și promovăm relații 
ample cu statele naționale independente, 
cu toate popoarele care au scuturat ju
gul dominației coloniale și au pășit pe 
calea dezvoltării economico-sociale inde
pendente. Raporturile noastre cu toate 
aceste țări se înscriu ca un factor activ 
în lupta generală pentru o politică in
ternațională nouă, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialis- 
mului. (Vii aplauze). 

duirea nouă, socialistă se vădește singura 
cale ce asigură progresul economic și so
cial rapid al popoarelor, împlinirea aspi
rațiilor lor de dreptate socială, bună
stare și fericire. (Aplauze îndelungate).

Crește, de asemenea, pe plan interna
țional rolul țărilor în curs de dezvoltare, 
care se pronunță pentru o dezvoltare 
economică și socială independentă, ac
ționează cu tot mai multă fermitate pen
tru preluarea în propriile mîinl a bogă
țiilor naționale, se ridică hotărît împo
triva politicii de dominație imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă.

Schimbări importante — care exercită 
o puternică influență asupra raportului 
de forțe internațional — s-au produs și 
în țările capitaliste dezvoltate. Un factor 
important în modificările intervenite pe 
plan mondial îl reprezintă creșterea ro
lului clasei muncitoare, al maselor popu
lare, al popoarelor din toate țările ; 
aceste forțe se pronunță cu tot mai 
multă hotărîre pentru o politică nouă, 
pentru instaurarea în lume a unor re
lații de colaborare democratică, pentru 
pace trainică. (Vii aplauze).

Ca urmare a acestor profunde schim
bări, în viața internațională s-a dezvol
tat un curs nou spre destindere și co
laborare. Este adevărat, acest curs se 
află abia la început, este încă departe de 
a fi devenit ireversibil. în lume mai 
acționează încă forțe reacționare, impe
rialiste, care pot pune în pericol cursul 
destinderii. De aceea, este necesar ca for
țele progresiste, antiimperialiste, masele 
largi populare de pretutindeni să-și in
tensifice eforturile împotriva politicii 
reacționare, pentru accentuarea noului 
curs de destindere în viața internațio
nală, pentru o politică nouă, de egali
tate, pentru o colaborare trainică între 
toate popoarele lumii. (Aplauze pu
ternice).

Putem spune că desfășurarea vieții in
ternaționale, a evenimentelor de
monstrează cu putere că țările socia
liste, țările în curs de dezvoltare, for
țele progresiste, antiimperialiste, uriașa 
mișcare a popoarelor de pretutindeni 
pot asigura, acționînd cu fermitate și în 
unitate strînsă, intensificarea cursului 
spre destindere, pot impune o politică 
nouă, pot asigura lumii o pace trainică. 
(Aplauze puternice).

în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, dezvoltăm larg colaborarea cu 
toate statele, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, aceasta înscriindu-se ca un 
factor activ în afirmarea noilor prin
cipii de relații între state, în promo
varea unei politici de destindere, colabo
rare și pace.

Ne pronunțăm cu hotărîre pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor la dez
voltare economico-socială independentă, 
corespunzător voinței și năzuințelor sale.

Ca rezultat al politicii de pace și 
colaborare cu toate statele, fără deose
bire de orinduire socială, România în
treține astăzi relații diplomatice cu peste 
120 de state. Se poate spune că nici
odată, în îndelungata sa istorie, poporul 
român nu a avut atiția prieteni ca astăzi, 
politica de pace și colaborare a Româ
niei bucurîndu-se de un legitim prestigiu 
internațional. (Aplauze puternice).

Dorim acum, la a XXX-a aniversare, 
a eliberării țării noastre de sub domina
ția fascistă, să declarăm în mod solemn, 
în cadrul sesiunii Marii Adunări Națio
nale, că vom acționa și în viitor neobosit, 
cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii. (Aplauze puternice). 

îl asigurăm pe prietenii noștri din ță
rile socialiste că vom face totul pentru 
amplificarea relațiilor noastre de colabo
rare și prietenie, pe baza principiilor noi, 
marxist-leniniste, contribuind în felul 
acesta la afirmarea in lume a noilor re
lații între state, la creșterea forței și 
prestigiului socialismului ca orinduire 
nouă, ce deschide perspective minunate 
pentru o viață liberă și fericită întregii 
omeniri. (Aplauze puternice).

îi asigurăm pe prietenii noștri din ță
rile în curs de dezvoltare, din toate sta
tele ce se pronunță pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă, că vom 
acționa neabătut pentru afirmarea prin
cipiilor noi de relații între state, pentru 
promovarea neabătută a respectului 
dreptului fiecărui popor de a-și organiza 
viața conform voinței și aspirațiilor pro
prii. (Aplauze puternice).

Asigurăm popoarele din țările capita
liste dezvoltate, din toate țările lumii că 
vom promova neabătut, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, relații de 
prietenie și colaborare în interesul reci
proc, al cauzei generale a colaborării și 
păcii. (Aplauze puternice).

La baza tuturor relațiilor internațio
nale ale țării noastre așezăm în mod 
ferm principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc, 
ale nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța în raporturile Interstatale. 
(Vii aplauze). Vom milita pentru genera
lizarea acestor principii în întreaga po
litică mondială contemporană, pentru 
transformarea acestora în norme ferme 
de conviețuire pașnică între toate sta
tele. fără deosebire de orinduire socială.

Ne adresăm tuturor guvernelor și po
poarelor de a acționa împreună, de a 
conlucra activ pentru promovarea unei 
politici de destindere în lume, pentru de
mocratizarea profundă a relațiilor inter
naționale actuale. (Aplauze puternice). 
Ne revine tuturor uriașa răspundere în 
fața popoarelor noastre, a generațiilor vii
toare și a umanității de a face totul pen
tru eliminarea din viața internațională 
a războiului, a stărilor de încordare și 
conflict, a atmosferei de animozitate și 
neîncredere între state, pentru instau
rarea pe planeta noastră a unui cli
mat. de cooperare rodnică între toate 
națiunile în interesul progresului gene
ral al societății omenești. Să colaborăm 
intens pentru a găsi soluții politice una
nim acceptabile tuturor problemelor care 
confruntă omenirea de astăzi, pentru a 
face să triumfe în raporturile interna
ționale rațiunea și echitatea, pentru a 
evita noi confruntări armate, pentru a 
apăra cu toată energia viața și munca 
liberă a tuturor popoarelor. în acest spi
rit vom desfășura întreaga politică ex
ternă a partidului și statului nostru so
cialist. (Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși și prieteni,
România acordă o însemnătate deo

sebită înfăptuirii securității europene. 
Pornim de la faptul că realizarea unor 
relații noi de colaborare multilaterală 
între statele continentului nostru cores
punde intereselor fiecărei națiuni euro
pene, precum și cauzei generale a păcii 
și securității în lume.

Considerăm că trebuie depuse efor
turi susținute de către toate statele eu
ropene pentru încheierea cu succes a 
lucrărilor conferinței de la Geneva, pen
tru elaborarea unor documente cît mai 
clare, care să corespundă voinței și do
rinței popoarelor continentului de a trăi 
în pace și colaborare. Rezultatele de 
pînă acum creează condiții pentru înche
ierea cu succes a fazei de elaborare a 
documentelor și ținerea celei de-a treia 
faze a conferinței, la nivel înalt, care 
să ducă la adoptarea noilor principii de 
relații, să deschidă calea colaborării paș
nice, multilaterale, între statele conti
nentului.

Sîntem deosebit de îngrijorați de si
tuația creată în Balcani ca urmare a e- 
venimentelor din Cipru. Ne pronunțăm 
cu fermitate pentru respectarea indepen
denței și suveranității Ciprului, pentru 
soluționarea problemelor pe cale pașni
că, pentru retragerea trupelor străine din 
această țară și respectarea dreptului a- 
cestui popor la independență. Aceasta 
corespunde intereselor tuturor țărilor, ale 
dezvoltării relațiilor de prietenie dintre 
țările din Balcani și din Europa, în ge
neral.

Ultimele evenimente din Cipru de
monstrează încă o dată necesitatea in
tensificării eforturilor pentru o politică 
de colaborare pașnică între țările din 

Balcani, pentru soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea tratativelor, pentru în
tărirea prieteniei șl colaborării. Aceasta 
corespunde intereselor fiecărui popor, 
ale tuturor popoarelor balcanice. Toate 
guvernele țârilor din Balcani au datoria 
și răspunderea de a face totul pentru a 
ține seama de dorința popoarelor lor. In 
ceea ce o privește. România va acționa 
neabătut pentru a contribui la soluțio
narea tuturor problemelor din Balcani, 
pentru o înțelegere și colaborare trai
nică între toate popoarele din această 
xonă. (Aplauze puternice).

Ne pronunțăm pentru soluționarea tu
turor problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, pentru renunțarea la folosirea 
forței și amenințarea cu forța în rezol
varea litigiilor dintre state. Pornind de 
la aceste considerente, apreciem nece
sar să se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva in problema Orientului Mijlo
ciu, pentru soluționarea situației din 
această zonă pe calea tratativelor, în 
concordanță cu rezoluțiile Consiliului de 
Securitate. Considerăm necesar să se 
ajungă la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, la asigu
rarea integrității și suveranității fiecă
rei țări din această zonă. Totodată, pen
tru realizarea unei păci juste și trainice, 
considerăm că trebuie soluționată pro
blema poporului palestinean în confor
mitate cu năzuințele sale spre o viață 
demnă și liberă. (Aplauze puternice).

Sînt, de asemenea, necesare eforturi 
susținute în vederea realizării prevede
rilor acordurilor de la Paris cu privire 
la Vietnam, pentru instaurarea unei păci 
trainice în întreaga Indochină, respec- 
tîndu-se drepturile popoarelor din aceas
tă parte a lumii de a-și rezolva proble
mele în mod democratic, fără nici un 
amestec din afară. Sprijinim în mod 
ferm lupta poporului cambodgian pen
tru dezvoltarea sa independentă. (Aplau
ze puternice).

Ținînd seama de faptul că în lume 
continuă să mai existe focare de încor
dare. care periclitează grav atît pacea 
din zonele respective, cît și securitatea 
întregii omeniri, considerăm că trebuie 
intensificate eforturile tuturor statelor, 
ale tuturor forțelor progresiste, antiim
perialiste pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase, pentru 
promovarea unei politici ferme de co
laborare și pace, de respect al voinței 
popoarelor, de neamestec in treburile 
lor interne.

Una dintre problemele de o impor
tanță cardinală pentru pacea șl colabo
rarea internațională este dezarmarea 
generală și, in primul rînd, dezarmarea 
nucleară. Nu putem trece cu vederea că, 
în timp ce se desfășoară conferința pen
tru dezarmare de la Geneva, în timp ce 
se vorbește despre dezarmare, se inten
sifică cursa înarmărilor, cresc an de an 
cheltuielile militare, ajungînd să depă
șească în prezent 200 miliarde dolari.

Este un imperativ arzător al lumii 
contemporane să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru oprirea înarmării nu
cleare și trecerea la lichidarea acestor 
arme. Se poate spune că în împrejură
rile actuale problema dezarmării și, în 
primul rînd, a celei nucleare a devenit 
vitală pentru soarta întregii omeniri. 
Iată de ce considerăm că forțele progre
siste, toate popoarele trebuie să-și 
unească eforturile și să acționeze mai 
energic pentru a determina trecerea la 
înfăptuirea unor măsuri reale de dezar
mare, a unei politici cu adevărat noi, de 
pace și colaborare internațională. Sînt 
necesare măsuri mai hotărîte pentru re
ducerea cheltuielilor militare, a arma
mentelor, desființarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor de pe terito
riile altor state și reducerea trupelor na
ționale. Se impune încheierea unor anga
jamente și tratate care să asigure înfăp
tuirea in viață a măsurilor ferme și con
crete de dezarmare. Trebuie să acționăm 
cu mai multă hotărîre pentru desființarea 
blocurilor militare, pentru înfăptuirea 
unor relații noi, care să dea garanția fie
cărei națiuni, indiferent de mărimea și 
forța sa, că se află la adăpost de orice 
agresiune militară.

Considerăm necesar ca toate guvernele 
și popoarele să-și intensifice eforturile 
și să-și unească forțele pentru a asigura 
însănătoșirea climatului internațional, 
pentru crearea unei atmosfere de secu
ritate și încredere, în care întreaga ome
nire să-și poată concentra nestingheritâ 
energiile în direcția progresului econo
mic și social, al bunăstării și fericirii 
fiecărui popor. (Aplauze Îndelungate).

Stimați tovarăși |i prieteni,
Omenirea este confruntată astăzi cu pro

blema gravă a subdezvoltării, care afec
tează profund întreaga evoluție a vieții 
internaționale. Zeci și zeci de state ale 
lumii, reprezentînd o parte uriașă a 
populației planetei, se găsesc Intr-o si
tuație dramatică din punct de vedere al 
dezvoltării economico-sociale. Lichidarea 
acestei stări de lucruri, asigurarea unei 
dezvoltări rapide a tuturor popoarelor 
constituie o necesitate obiectivă pentru 
așezarea relațiilor internaționale pe baze 
noi, pentru promovarea unei politici de 
pace și colaborare. Este necesar să se 
acționeze cu mai multă fermitate pen
tru așezarea relațiilor dintre țările dez
voltate și cele In curs de dezvoltare pe 
principii echitabile, asigurîndu-se un ra
port corespunzător, just între prețul ma
teriilor prime și prețul produselor in
dustriale, accesul nestingherit la tehnolo
giile moderne, la cuceririle științei șl 
tehnicii contemporane, în vederea dez
voltării mai rapide a țărilor rămase în 
urmă. Realizarea unei noi ordini econo
mice Internaționale este, după părerea 
noastră, un factor determinant în dez
voltarea întregii civilizații umane con
temporane, în asigurarea reală a unei 
păci trainice în lume. (Vil aplauze).

România consideră necesar să se de
pună eforturi intense pentru accelerarea 
procesului de lichidare a subdezvoltării, 
pentru apropierea cît mai rapidă a nive
lurilor de dezvoltare ale statelor. De 
aceasta depind Instaurarea unor relații 
cu adevărat democratice și echitabile în 
lume, înaintarea pe calea progresului 
multilateral a întregii omeniri.

Soluționarea marilor și complexelor 
probleme ale lumii de azi impune parti
ciparea activă la viața internațională a 
tuturor statelor, independent de mărimea 
lor. Problemele grave care preocupă o- 
menirea nu pot fi soluționate decît cu 
participarea activă a fiecărui stat, mare, 
mic sau mijlociu. (Aplauze puternice). în 
această direcție, alături de țările mari, 
o răspundere deosebită în evoluția 
vieții internaționale revine țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, 
țărilor mici și mijlocii, care, prin numă
rul lor, prin dimensiunile populației pe 
care o înglobează, prin interesul vital de 
a-și asigura dezvoltarea liberă, indepen
dentă și prosperă, pot aduce o contribu
ție remarcabilă la mersul înainte pe un 
drum nou, progresist al omenirii contem
porane. De energia, fermitatea și con
secvența cu care ele vor acționa în viața 
internațională depind în mare măsură 
victoria cauzei colaborării șl păcii în 
lume, promovarea unor relații internațio
nale cu adevărat democratice. (Vil 
aplauze).

Mai mult ca oricînd se impune creș
terea rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme internaționale 
în soluționarea diferitelor probleme, în 
respectarea dreptului internațional, în 
elaborarea .unor principii noi de drept 
bazate pe egalitate și respect mutual, 
pe dreptul fiecărui popor de a fi stăoîn 
pe destinele sale, într-o nouă ordine 
economică și politică internațională.

Un rol important în dezvoltarea vieții 
internaționale îl au masele largi popu
lare, clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, celelalte forțe sociale, vital 
interesate într-o politică de dreptate so
cială și națională, de pace și colaborare 
în lume. Cresc și mai mult forța mase
lor de femei, a tinerei generații, contri
buția lor la soluționarea marilor pro
bleme internaționale.

Dezvoltarea vieții mondiale pune în 
evidență tot mai mult rolul crescînd ai 
partidelor comuniste și muncitorești în 
apărarea intereselor națiunilor, ale fiecă
rui popor, în salvgardarea cuceririlor de
mocratice, în promovarea unei politici de 
colaborare și de pace în întreaga lume. 
Partidul Comunist Român va acționa 
neabătut pentru dezvoltarea colaborării 
și solidarității cu toate partidele comu
niste șl muncitorești, considerînd că a- 
ceasta constituie o necesitate pentru des
fășurarea cu succes a noii politici mon
diale, a cursului de colaborare și de pace. 
Vom dezvolta, de asemenea, în continua
re relațiile cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu partidele de guvernămînt 
din țările în curs de dezvoltare, cu alte 
partide politice și organizații democra
tice din toate țările, în scopul unirii 
eforturilor pentru afirmarea noilor prin
cipii de relații între state, a politicii de 
pace și colaborare, pentru crearea unei 
lumi mai bune și mai drepte. (Aplauze 
îndelungate).

De la această înaltă tribună dorim să 
asigurăm pe prietenii noștri din întreaga 
lume că vom face totul pentru a ne 
aduce contribuția la întărirea unității șl 
colaborării torțelor antiimperialiste |il 
progresiste de pretutindeni, a colaboră
rii tuturor popoarelor, pentru a contri
bui la realizarea unei lumi mai drepte 
șl mai bune pe planeta noastră, pentru 
fericirea șl bunăstarea întregii omeniri. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși și prieteni,

Intrăm în al patrulea deceniu al noii 
Istorii a României cu hotărîrea fermă de 
a uni eforturile întregului popor pentru 
Înfăptuirea neabătută a Programului 
partidului șl a Directivelor ce vor, fi a- 
doptate de Congresul al XI-lea, pentru 
a asigura făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintarea po
porului nostru spre comunism. (Vil a- 
plauze).

îmi exprim deplina încredere că eroica 
noastră clasă muncitoare, harnica noas
tră țărănime, intelectualitatea nouă, toți 
oamenii muncii, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, fără deosebire de națio
nalitate, întregul nostru popor, vor dez
volta cuceririle revoluționare dobîndit® 
în acești 30 de ani, vor înălța și mai Sus 
steagul socialismului pe pămîntul Româ
niei, vor asigura poporului o viață dem
nă, îmbelșugată. (Aplauze puternice).

Garanția pentru realizarea cu succet 
a acestor năzuințe stă în faptul că la 
cîrma țării se află Partidul Comunist 
Român, care își va îndeplini și în viitor, 
cu cinste și abnegație, rolul de forță po
litică a întregii societăți, asigurind noi 
și noi biruințe poporului nostru. (Aplau
ze puternice).

Privind spre Hcest minunat viitor, tre
buie să ne consacrăm cu toții întreaga 
energie și putere de muncă, toată pri
ceperea și cunoștințele, întregul elan re
voluționar înfăptuirii ferme a operei d® 
edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate, asigurind modernizarea 
neîntreruptă a forțelor de producție, 
perfecționarea relațiilor de producție și 
sociale, ridicarea continuă a nivelului de 
viață material și spiritual al întregului 
popor, creșterea gradului de civilizație a 
patriei noastre socialiste l (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Vom acționa și în viitor, neabătut, 
pentru prietenia și alianța cu toate ță
rile socialiste, pentru unitatea și coeziu
nea partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, pen
tru dezvoltarea colaborării cu toate po
poarele lumii. Vom participa activ la 
realizarea unor noi relații internaționale 
economice și politice, a unei lumi în 
care fiecare popor să-și poată consacra 
forțele bunăstării și fericirii", fără teama 
vreunei agresiuni. (Vii aplauze).

Să facem totul pentru măreția și stră
lucirea României socialiste, pentru ca ca
să ocupe un loc de cinste în rîndul țări
lor socialiste, al marii familii a națiurii1- 
lor lumii, să-și aducă o contribuție tot 
mai de preț la triumful atotbiruitoarelor 
idei ale comunismului1, la victoria idea
lurilor de progres și bunăstare, de pace 
și prietenie între toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice).

Vă urez dumneavoastră, tuturor, în
tregului nostru popor, succese tot mal 
mari în muncă și viață, multă sănătate 
și fericire I (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Să se întărească și să înflorească scum
pa noastră patrie, Republica Socialistă 
România I (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Trăiască gloriosul Partid Comunist Ro
mân — conducătorul încercat al națiunii 
noastre pe calea socialismului și comu
nismului ! (Aplauze puternice ; urale : se 
scandează „CEAUȘESCU — P.C.R.").

Să se întărească continuu solidaritatea 
militantă a poporului nostru cu toate 
popoarele care edifică noua orinduire 
socială, cu forțele revoluționare antiim
perialiste, progresiste și democratice din 
întreaga lume ! (Aplauze puternice ; 
urale îndelungate).

Trăiască prietenia și colaborarea într® 
toate popoarele lumii în lupta pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă !

Să triumfe pacea șl prietenia între 
toate popoarele ! (Aplauze puternice, în
delungate ; se scandează „CEAUȘESCU 
— P.C.R." ; întreaga asistență ovațio
nează minute în șir pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

SESIUNEA JUBIEIflRfi A MflHII ADUNĂRI NAȚIONALE CONSACRATA CEIEI
București, 22 august 1974. în a- 

ceastă zi. Marea Adunare Națio
nală a Republicii Socialiste Româ
nia s-a intrunit. in sesiune jubi
liară. in sala festiv Împodobită a 
Palatului Republicii, pentru a ani
versa împlinirea a trei decenii de 
la victoria insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperia- 
liste.

Ora 17. Ovații și urale prelungi 
salută sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
ai partidului și statului, a șefilor 
delegațiilor de peste hotare care 
participă la marea sărbătoare na
țională a poporului român.

Minute in șir se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R." — „Ceaușescu- 
România*1.

în această atmosferă sărbătoreas
că, in prezidiul sesiunii jubiliare 
iau loc tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, Ștefan Voitec, 
Maxim Berghianu, Gbeorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Emil 
Drâgănesru, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Ion Gbeorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mlzil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica, Iile Verdeț, Chivu Stoica, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Mihal 
Dalea, Mihal Gere, Ion Ioniță, Io
sif Uglar, Ștefan Andrei, Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale. Iile Murgulescu ți 
Gheorghe Necula. vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale. Constan
tin Pirvulescu, Alexandru Senco- 
vlcl. Dumitru Coliu, Vanda Nl- 
colschl, Ion Popescu-Puțurl, vechi 

militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești, Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Ion Traian-Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C.. ministru" pen
tru problemele tineretului. Ștefan 
Peterfl, președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară. Anton Breitenhofer, vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
general de armată Iacob Teclu, 
președinte al Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, general colonel Mihal 
Burcă și general de armată in re
zervă Dumitru Dămăceanu, vice
președinți ai Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, loan Ursu, președintele 
Consiliului național pentru știință 
și tehnologie. Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
Eleonora Nilca. directorul între
prinderii textile Cisnădie. Teodor 
Maghiar, președintele C.A.P. Mă- 
dăraș. județul Bihor. și Anghel 
Mircea Dan, președintele C.A.P. 
Grindu, județul Ialomița, Eroi ai 
Muncii Socialiste. loan Bondeloz, 
prim-maistru miner de la Petrila, 
Constantin Stanciu, muncitor la în
treprinderea „Timpuri Noi*', șl 
Vaier Gabrlan, directorul Centra
lei industriale de minereuri ne
feroase din Baia Mare.

în prezidiu au luat, de aseme
nea. loc : Alexei N. Kosighin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., condu
cătorul delegației de partid și gu

vernamentale a U.R.S.S. ; Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, condu
cătorul delegației de partid și guver
namentale a R.P. Chineze; Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germa
ne. conducătorul delegației de par
tid și de stat a R.D. Germane; 
prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian. președintele 
Frontului UnLt Național al Cam- 
bodgiei ; Petar Stambolicl, vicepre
ședinte al Președinției R.S.F. Iu
goslavia, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. conducătorul dele
gației de stat și de partid a 
R.S.F. Iugoslavia ; James Green, 
vicepreședintele Republicii Liberia, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Li
beria ; Mainza Chona, prim-mînis- 
tru al Republicii Zambia, conducă
torul delegației guvernamentale a 
Republicii Zambia ; Abdullah Al 
Ahmar, secretar general adjunct al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii A- 
rabe Siriene : Jivko Jivkov. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Bulgaria ; 
Josef Korcak, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. vicepreședinte al Guvernului 
R.S. Cehoslovace, președintele Gu
vernului R.S. Cehe, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a R.S. Cehoslovace ; Kim 

long Giu, membru al Comitetului 
Politic al C.C. aii Partidului Mun
cii din Coreea, vicepremier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene : Josef Tejchma, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Polone ; 
Namsarain Luvsan-Ravdan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Comisiei de 
control, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Mongole; Pedro Miret Prieto, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Cuba, conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Cuba ; Gyorgy Lâzăr, 
membru al C.C. al P.M.S.U.. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Ungare; 
Mamdouh Salem, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministru de in
terne, conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Arabe 
Egipt: Sayed Nazrul Islam, locți
itor al primului ministru și minis
trul industriilor, conducătorul de
legației guvernamentale a Renu- 
blicii Populare Bangladesh; Ileo 
Songo Anba, comisar politic, mem
bru al Biroului Politic al Partidu
lui Mișcarea Populară a Revoluției, 
conducătorul delegației de partid 
și de stat a Republicii Zair; Ha 
Ke Thanh, membru supleant al 
C.C. al Partidului celor ce Mun

cesc din Vietnam, ministru, con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Vietnam; 
Mario Moya ‘Palencia, ministru de 
interne, conducătorul delegației 
guvernamentale din Statele Unite 
ale Mexicului; Damantang Cama
ra, membru al C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea, secretar 
al Biroului Politic, ministru la 
Președinție, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale a 
Republicii Guineea; Shaikh Moha
med Rashid, ministru federal al 
sănătății și bunăstării sociale, con
ducătorul delegației guvernamen
tale a Republicii Islamice Pakistan; 
Nusrat Bhutto, adjuncta șefului 
delegației guvernamentale a Re
publicii Islamice Pakistan ; Ah
med Taibi Benhima, ministru se
cretar de stat, însărcinat cu pro
bleme de informații, conducătorul 
delegației guvernamentale a Maro
cului; Karan Singh, ministrul să
nătății și al planificării familiei, 
conducătorul delegației guverna
mentale din India; Sldi Ould 
Cheik Abdallahi, membru al Bi
roului Politic Național al C.C. al 
Partidului Poporului din Maurita
nia. ministru al planificării sl dez
voltării industriale, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale din Republica Islamică 
Mauritania: Lam Van Luu, amba
sadorul Republicii Vietnamului de 
Sud la București, trimisul Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud ; ge
neral Enrique Falcon! Mejia, se
cretar general al Președinției Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
Guvernului Republicii Peru;

Kamal Abdellah Khodja, secretar 
de stat pentru plan, membru al 
guvernului, conducătorul delegației 
guvernamentale din Republica Al
geriană Democratică și Populară ; 
Jcan Paul Mokodopo, ministrul 
planului și cooperării internaționa
le, conducătorul delegației de partid 
șl guvernamentale din Republica 
Africa Centrală ; Fidelis Cabrai 
D’Almeida, secretar de stat pentru 
justiție, reprezentantul Republicii 
Guineea-Bissau ; colonel Raul Mal
donado, ministrul sănătății, repre
zentantul personal al președintelui 
Republicii Ecuador ; Amlr Ghassem 
Moinl, mLnLstrul muncii șl al aface
rilor sociale, conducătorul delegației 
guvernamentale din Iran ; locotc- 
ncnt-colonel R. J. A. Felii, membru 
al Consiliului Redeșteptării Națio
nale, ministru al planificării și eco
nomiei din Ghana, reprezentantul 
șefului statului și Guvernului Re
publicii Ghana ; Rashid AI-RIfaie, 
ministrul comunicațiilor, conducăto
rul delegației guvernamentale a 
Republicii Irak ; Gamal Mohamed 
Ahmed, ministru de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe, con
ducătorul delegației guvernamenta
le din Republica Democratică Su
dan ; Hassan Rifai, ministrul pla
nului, reprezentantul personal al 
președintelui Libanului ; Omar Na- 
bulsi, ministrul economiei, condu
cătorul delegației guvernamentale 
din Regatul Hașemit al Iordaniei ; 
Ilasnu Makame, ministrul resurse-- 
lor naturale și turismului, condu
cătorul delegației guvernamentale a 
Republicii Unite Tanzania ; Moha
med M’Zall, ministrul sănătății, 
conducătorul delegației guverna

mentale din Republica Tunisiană ; 
Paka Antoinette, membră a C.C. al 
P. Congolez al Muncii și a Comi
siei Controlului de Partid, condu
cătoarea delegației de partid și 
guvernamentale din Republica 
Populară Congo ; Juan Carlos Mar
celino Beltramino, ambasadorul 
Argentinei Ia București, reprezen
tantul președintelui Republicii Ar
gentina ; Carlos Sanz de Santa
maria, ambasador cu misiune spe
cială, conducătorul delegației gu
vernamentale din Republica Co
lumbia ; Francis Viquez Solorzano, 
ambasador cu misiune specială, re
prezentanta Guvernului Republicii 
Costa Rica ; Dominique Urbany, 
președintele P. C. din Luxemburg, 
conducătorul delegației P. C. din 
Luxemburg ; Guy Daninthe, secre
tar general al P.C. din Guadelupa, 
conducătorul delegației P.C. din 
Guadelupa ; Andre Cools, preșe
dintele Partidului Socialist Bel
gian ; Andre van der Louw, pre
ședintele Partidului Muncii din 
Olanda ; Oliver Tambo, președinte 
interimar al Congresului Național 
African (Africa de Sud) ; Olavl 
Hanninen, vicepreședintele P. C. 
Finlandez, conducătorul delegației 
P. C. Finlandez ; Mlshake Mo- 
yongo, vicepreședinte al Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (Namibia) — Swapo ; 
Giancarlo Pajetta, membru al 
Biroului Politic al P. C. Ita
lian : Itaru Yonehara, metnbru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japo
nia. conducătorul delegației P.C, 
din Japonia ; Ignacio Gallego, 
membru al Comitetului Executiv,
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A PRIMIT 
UN GRUP DE SCRIITORI SI ARTIȘTI PLASTICI

Joi Ia amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit un grup de 
scriitori și artiști plastici — membri ai con
ducerilor Uniunii scriitorilor și Uniunii ar
tiștilor plastici.

L-3 primire au fost prezenți tovarășii Ma
nea Mân eseu. Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Cornel Eurtică, Ștefan Andrei.

Cu acest prilej, tovarășul George 
Macovescu. vicepreședinte al Uniunii scrii
torilor. președintele Asociației scriitorilor 
din București, a inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in semn de profund omagiu, 
volumul ..Floarea darurilor", pe care poeții 
din Întreaga țară l-au dedicat marii sărbă
tori a poporului nostru — a XXX-a ani
versare a eliberării României de sub do
minația fascistă.

Acest volum — exemplar unic, caligra
fiat de 270 de poeți — reprezintă o emo
ționantă expresie a sentimentelor de dra
goste. prețuire și recunoștință pe care 
poeții din țara noastră, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de toate 
virstele, le nutresc față de gloriosul nostru 
partid comunist, față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de patria socialistă și mi
nunatul popor român.

Oferind acest volum omagial, tovarășul 
George Macovescu a spus : „Poeții Româ
niei socialiste au caligrafiat această carte 
cu flacăra și cu vibrația inimii lor, drept 
omagiu ce vi se aduce acum, cind se împli
nesc trei decenii de la marele act istoric 
a] eliberării patriei de sub dominația 
fascistă.

De la acel august 1944, încununat de iz- 
binda insurecției armate, și pină la acest 
august 1974, al construcției socialiste, con- 
tinuind o vie și statornică tradiție, poeții 
României au fost inspirați de cea mai min- 
dră și generoasă dintre Muze, care se chea
mă Patria, scumpă nouă, tuturor fiilor ei, 
de Partidul Comunist Român. Fiindcă Pa
tria Română și partidul nostru au însem
nat și înseamnă pentru slujitorii literaturii 
și artei permanența adevăratelor valori, iz
vorul de putere creatoare. și de nobilă 
lțiptă pentru o lume- mereu mai bană, mai 
tericită. , .. 1 ~ .

In acest sens, demnitatea și înflorirea 
patriei și strălucirea partidului pe durata 
acestor trei decenii au indrăgit, o dată mai 
mult, cintecul poeților cu armoniile și 
conținutul unui nou umanism, menit să 
contureze azi dimensiunile comunismului 
de miine.

Această ..Floare a darurilor" se consti
tuie ca un semn de laudă și de aleasă pre
țuire pentru pUduitoarea dumneavoastră

Tovarășului Nicolae Ceausescu i-au fost decernate Premiul anual 1974» »
al Fundației belgiene „Guvernatorul Emile Cornez" și Placheta de Argint a provinciei Hainaut

Joi. 22 august, la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român a avut 
loc o ceremonie in cadrul căreia tovară
șului Nicolae Ceaușescu i-au fost decernate 
Premiul anual 1974 al Fundației belgiene 
„Guvernatorul Emile Cornez" și Placheta 
de Argint a provinciei Hainaut.

La ceremonie au fost prezenți deputății 
belgieni Richard Stievenart, președintele 
Consiliului provincial Hainaut, președinte 
al Fundației „Guvernatorul Emile Cornez". 
și Robert Urbain, secretar parlamentar al 
secției belgiano—române a Uniunii Inter
parlamentare.

Au participat tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Președintele fundației a dat citire hotă- 
rtrii prin care se conferă aceste distincții 
șefului statului român, in care se saune:

„Consiliul provincial Hainaut fi Consi

dăruire și neobosită strădanie, puse încă 
din adolescență in slujba poporului român. 
Poemele de față sint expresia dragostei 
nestrămutate pe care v-o poartă poeții 
României, mesajul lor de respect pentru 
comunistul de omenie care sinteți, pentru 
marele ctitor și diriguitor al spiritualității 
socialiste românești'*.

La rândul lor, artiștii plastici au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca semn al 
dragostei, prețuirii și recunoștinței lor, ma
cheta statuii ecvestre a lui Ștefan col 
Mare, una din cele mai luminoase figuri 
ale istoriei noastre, unul din marii voievozi 
și fii ai neamului, luptător dirz și neîn
fricat pentru libertatea și independența po
porului român.

Prezentind tovarășului Nicolae Ceaușescu 
această operă de artă — realizată de tină- 
rul sculptor Paul Vasilescu — președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Brăduț Cova- 
liu, a spus:

..Este pentru noi, azi, un moment solemn, 
și deosebit, in care ne permitem, in nu
mele artiștilor plastici din România, să vă 
prezentăm această machetă, înfățișindu-1 
pe Ștefan cel Mare, unul din fiii glorioși ai 
acestui popor, care și-a iubit patria și 
poporul, care a luptat pentru neatirnare, 
pentru creșterea poporului român, pentru 
pacea și libertatea țării. Această machetă 
este însoțită de simțămintele deosebite pe 
care le avem pentru partidul nostru, pen
tru dumneavoastră, tovarășe secretar gene
ral. care, acționind și luptînd de-a lungul 
anilor pentru bunăstarea patriei, pentru 
socialism, ne-ați dat un exemplu stră
lucit de felul cum trebuie să muncim, 
să realizăm opere care să întruchipeze 
gindurile și strădaniile poporului român, 
opere care să evoce atit trecutul, cit și 
prezentul și viitorul poporului român.

Dumneavoastră ați fost întotdeauna în 
mijlocul nostru, al.artiștilor plastici, ne-ați 
sfătuit, ne-ați dat ajutor și ne-ați că
lăuzit pașii spre arta plină de vigoare și 
împliniri care să vorbească generațiilor 
viitoare despre eforturile și aspirațiile po
porului român in etapa actuală a socia
lismului.

Prezentind această lucrare, ne angajăm 
să fim gata oricind să slujim partidul, să 
creăm opere care să șery.fească interesele 
poporului.

Cu aceste gîndurl și cu dragostea tuturor 
artiștilor plastici vă oferim această machetă 
și vă urăm să ne trăiți, stimate tovarășe 
secretar general, mulți ani !“

A luat apoi cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Intr-o atmosferă caldă, cordială, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au întreținut cu 
scriitorii și artiștii plastici prezenți.

liul de administrație al Fundației „Guver
natorul Emile Cornez", avind în vedere că 
președintele Ceaușescu a promovat o poli
tică externă de deschidere din ce in ce mii 
largă față de toate statele, indiferent de 
regimul lor politic, economic și social, pu
nind la baza acestor relații respectarea 
dreptului popoarelor de a dispune de ele 
insele, neamestecul în treburile interne ale 
altor țări, principiile independenței și su
veranității naționale;

Luind in considerare faptul că, în acest 
spirit, președintele Ceaușescu a întreprins 
importante inițiative in favoarea securi
tății europene, a dezarmării generale, a re
glementării pașnice a conflictului din 
Orientul Apropiat și, în general, a stinge
rii tuturor focarelor de încordare din 
lume și că președintele a adus astfel o 
contribuție personală de o imensă impor
tanță la Întărirea, in viața internațională.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Aș dori să mulțumesc, atit scriitorilor, cit 

și artiștilor plastici pentru această ini
țiativă manifestată in ajunul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, a actului răs
turnării dictaturii militare-fasciste — care 
a marcat un moment crucial in istoria 
patriei noastre, deschizind poporului dru
mul spre o viață nouă, liberă.

In acești 30 de ani, literatura și arta — 
poezia și sculptura, ca părți componente 
însemnate ale acestui larg domeniu de ac
tivitate — au cunoscut o dezvoltare puter
nică. De altfel, in general, pe parcursul 
dezvoltării istorice a României, In îm
prejurările deosebite șl in marile momente 
ale evoluției naționale, ale luptei sociale, 
artiștii — scriitori, poeți, pictori, sculptori, 
compozitori — s-au aflat întotdeauna in 
rindurile înaintate ale poporului. Ei au 
militat pentru progresul țării, pentru rea
lizarea unității naționale, pentru dreptate 
socială și națională. Nu este întimplător 
că cei mai mari poeți români au fost și 
oameni politici, militanți înflăcărați pentru 
idealurile de unitate, libertate și neatirnare 
ale poporului nostru. Artiștii, poeții, 
sculptorii au redat in operele lor senti
mentele maselor, năzuințele lor înaintate, 
lupta lor pentru o viață mai bună. Nu aș 
vrea să fac acum istorie, dar este greu să 
uiți versurile lui Vasile Alecsandri. ale lui 
Mihai Eminescu, care în poezia „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Românie" a exprimat 
cu atita forță și talent tocmai aceste aspi
rații, viziunea unui viitor nou. Sau pînzele 
lui Nicolae Grigorescu, care a redat atit 
de emoționant și veridic imaginea luptei 
de eliberare'1 națională a poporului, pa
ginile glorioase ale războiului de indepen
dență. Nu este, poate, întimplător faptul că 
în anii tinereții mulți din marii noștri ar
tiști și-au realizat operele cele mai inspi
rate; mă refer la exemplul lui Eminescu, 
al lui Ciprian Porumbescu și al altora.

Iată de ce apreciez că inițiativa poeților 
români de astăzi de a cinta in versurile 
lor lupta partidului și poporului nostru este 

a relațiilor de cooperare fructuoasă, de 
prietenie, stimă și încredere dintre po
poare. toate acestea în vederea instaurării 
destinderii securității și păcii, hotărăsc:

Să fie decernate, în semn de omagiu șl 
recunoștință, președintelui Nicolae Ceaușescu 
Premiul anual 1974 al Fundației „Guver
natorul Emile Cornez" și Placheta de Ar
gint a provinciei Hainaut".

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că primește aceste distincții, con- 
siderindu-le ca o apreciere dată poporului 
român, succeselor dobindite de România 
pe calea progresului, civilizației și bună
stării. contribuției aduse de țara noastră la 
cauza păcii, colaborării și ințelegerii între 
națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că România va milita și in Viitor pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toa
te statele, indiferent de orinduirea lor so

un lucru minunat. Sper că și prin valoarea 
lor poeziile sint la înălțimea acestei initia
tive.

Doresc să menționez și cu acest prilej că 
partidul nostru dă o înaltă prețuire activi
tății scriitorilor, a artiștilor plastici, a tu
turor creatorilor de artă din tara noastră, 
apreciază munca uniunilor de creație. Oa
menii de literatură si artă, uniunile au un 
rol din ce in ce mai important in ridicarea 
nivelului cultural al poporului nostru, in 
formarea si educarea omului nou. construc
tor al socialismului, a omului care, o dată 
eliberat de sub dominația claselor exploa
tatoare. se eliberează si de tarele morale 
ale vechii orinduiri, se înaltă pe plan spi
ritual. îsi însușește o concepție înaintată și 
acționează in toate împrejurările in spiri
tul umanismului nou. Acest om. stănin ne 
destinele sale. îsi făurește viitorul în mod 
liber, așa cum dorește. Desigur, el are plu
surile si minusurile lui. vede si lipsurile 
si greutățile, dar esențial pentru el este 
ceea ce s-a înfăptuit in patria noastră de 
la eliberare si oină acum, transformarea 
revoluționară a societății, precum si lupta 
neobosită pentru ridicarea ei pe noi culmi 
de civilizație si progres. Telul suprem al 
acestui om nou este realizarea perspecti
velor pe care le deschide programul parti
dului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de înaintare a Româ
niei spre comunism. înfăptuirea idealurilor 
celor mai înalte de bunăstare si fericire ale 
ponorului nostru.

Sint convins că poeții si artiștii plastici, 
toti creatorii de artă vor merge si în viitor 
în același pas cu creatorii bunurilor mate
riale. punind la baza operelor lor nu numai 
talentul si imaginația, ci si concepția noas
tră științifică despre lume, ideologia uma
nistă. In felul abesta se Va “dezvdîta și în
flori arta noastră nouă, revoluționară, arta 
demnă de epoca pe care o trăim, de ceea 
ce a realizat poporul nostru sub conducerea 
partidului, de ceea ce ne propunem să 
realizăm.

Cu aceste ginduri. doresc să vă mulțu
mesc si să vă urez dumneavoastră, tuturor 
scriitorilor si artiștilor plastici succese tot 
mai mari în activitatea viitoare. (Aplauze).

cială, pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus ca 
valoarea bănească a premiului Fundației 
„Guvernatorul Emile Cornez" să fie atri
buită unui tinăr belgian care să devină un 
om de știință, un bun specialist și să con
tribuie la progresul general al științei și 
tehnicii, la progresul general al omenirii.

In continuare. președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspe
ții. Cu acest prilej au fost subliniate bu
nele relații existente între România șl 
Belgia, dorința de a le amplifica și diver
sifica.

Președintele Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspeți să fie mesagerii urărilor sale 
de pace și prosperitate către poporul bel
gian prieten.

Ceremonia s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația de stat și de partid a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Petar Stambolici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, la 22 august, delegația de stat și de 
partid a R.S.F. Iugoslavia, condusă de Pe
tar Stambolici. vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F- Iugoslavia, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care participă la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la 
eliberarea României.

Din delegație fac parte tovarășii Drago- 
liub Stavres. membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.. Vaio 
Skendjicl. membru al Consiliului Executiv 
Federal, și Petar Dodik, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

La primire au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș. membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Constantin Băbălău. membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul energiei electrice. Dumi
tru Turcuș. adjunct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Tovarășul Petar Stambolici a transmis, 
cu acest prilej. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut prietenesc din 
partea tovarășului Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii 

Delegația de partid și de stat a R. D. Germane
(Urmare din pag. I)
supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, loan Ursu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Președintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane .a," adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușfescu, din partea tovarășului Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
un cordial și frățesc salut, felicitări căl
duroase și prietenești cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, precum și urări de 
noi și importante succese poporului român 
in opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rîndul său, tovarășului Erich 
Honecker un cald salut prietenesc, împreu
nă cu cele mai bune urări, iar poporului 

Delegația de partid și guvernamentală a R.P. Chineze
(Urmare din pag. I)

varășii Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, Paul 
Nlculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi
nistru al guvernului, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor externe.

Conducătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășilor Mao Tzedun, președintele Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, Dun Bi-u, președinte interimar al 
Republicii Populare Chineze, Ciu De, pre
ședintele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze. Ciu En-lai. premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a ce
lorlalți conducători chinezi, calde salutări 
frățești, cordiale și sincere felicitări cu 
prilejul celei de-a’ XXX-a aniversări a e- 
liberării României de sub dominația fas
cistă, precum și urări de noi și importan
te victorii ponorului român in dezvoltarea 
socialistă a patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat» 

Comuniștilor din Iugoslavia, calde felicitări 
cu ocazia aniversării eliberării României de 
6Ub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită tovarășului 
Iosip Broz Tito cele mai bune urări de să
nătate, iar popoarelor iugoslave prietene fi 
vecine noi succese in construirea socialis
mului.

In cadrul întrevederii a fost exprimată 
deosebita satisfacție fată de întărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor frățești, 
de prietenie trainică dintre cele două țări, 
partide si popoare. A fost subliniată im
portanta deosebită a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito pentru dezvoltarea as
cendentă. pe multiple planuri, a raporturi
lor româno-iugoslave. De ambele părți s-a 
reafirmat dorința de a adinei aceste relații 
de prietenie, colaborare frățească si bună 
vecinătate. în interesul țărilor si popoarelor 
noastre, al instaurării unui climat de des
tindere. securitate si înțelegere in Balcani, 
al cauzei socialismului și păcii in lume.

A avut Ioc. de asemenea, un schimb util 
de opinii asupra unor probleme internațio
nale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmo
sferă de caldă și tovărășească prietenie.

din R. D. Germană noi succese în constru* 
irea socialismului.

în cadrul convorbirii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Willi Stoph au procedat la 
un schimb reciproc de informații privind 
realizările obținute de cele două țări în 
construirea socialismului, in înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. și 
Congresului al VIII-lea al P.S.U.G.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Willi Stoph au relevat cu satisfacție că re
lațiile de prietenie frățească șl ^colaborare 
multilaterală dintre P.C.R. și. P.S.U.G., din
tre Republica Socialistă România șî Re
publica Democrată Germană cunosc o dez
voltare continuă in folosul popoarelor ce
lor două țări, al cauzei socialismului și 
păcii in lume. Totodată, a fost exprimată 
dorința comună de a adinei și extinde aces
te relații, corespunzător intereselor funda
mentale ale partidelor, țărilor și popoare
lor noastre.

A avut loc, de asemenea, un schimb util 
de păreri in probleme internaționale de in
teres comun.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă si tovărășească prietenie.

Ia rîndul său, tovarășilor Mao Tzedun, 
Dun Bi-u, Ciu De, Ciu En-lai, celorlalți 
conducători chinezi călduroase salutări 
prietenești, împreună cu cele mai bune 
urări, iar poporului chinez succese tot mai 
mari în construcția socialistă.

In cursul convorbirii a avut loc o in
formare reciprocă privind realizările ob
ținute în edificarea societății socialiste de 
popoarele român și chinez, în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. 
și Congresului al X-lea al P. C. Chinez.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li Sien- 
nien și-au exprimat profunda satisfacție 
față de adîncirea și dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie frățească și co
laborare multilaterală dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. Totodată, a fost 
reafirmată dorința comună de a extinde 
și întări raporturile de strmsă prietenie, 
solidaritate și conlucrare frățească dintre 
P.C.R. și P.C. Chinez, dintre România și 
Republica Populară Chineză, dintre po
poarele român și chinez, in interesul parti
delor, țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă și tovărășească prietenie.

DE fl XHK A ANIVERSARI A ELIBERĂRII ROMÂNIEI DE SDD DOMINAȚIA FASCISTA
secretar al C.C. al P.C. din Spa- 
n.a : Albert De Coninck, membru 
al Biroului Politic, secretar națio
nal al P.C. din Belgia : Lionel Jos
pin, membru al Biroului Executiv, 
secretar national al Partidului So
cialist Francez ; Lamine Ba. secre
tarul Permanenței Uniunii Progre
siste Ser.egaleze : Gilberto Rincon 
Gallardo, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. ai P.C. 
Mexican ; Luciano De Pascalis, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian ; Jose Rodriguez 
Vitoriano. membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. Portughez, con
ducătorul delegației P.C. Portu
ghez ; Jansjorg Hofer, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Elvețian al Muncii, 
conducătorul delegației Partidului 
Elvețian al Muncii ; Andre Hediger, 
membru al Biroului Politic al Par
isului Elvețian al Muncii : Bert 
Pearce, membru al Biroului Poli
tic al P-C. din Marea Britanie ; 
Leon Figueres. membru al C.C. al 
P.C. Francez : Samuel Abrigada, 
membru al Biroului Pol:tic al 
Frontului Național de Eliberare 
din Angola, șeful Departamentului 
Sănătății, conducătorul delegației 
Frontului National de Eliberare din 
Angola : Alberto Cassimo. membru 
al Comitetului Execuți’/ a! Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
b c (FRELIMO); Faragi Aii Bal- 
ha, secretar al Comitetului U- 
niunii Socialiste Arabe din Li
bia al Guvernoratului Darnn. gu
vernator ; Julio Cesar Posada, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C. din Colum
bia : Bernardo Zuniga, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu

lui Avangărzii Populare din Costa 
Rica ; Gabriel Conzalo Villalba, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Ecuador : Edgard 
Nestoret, membru al Biroului Po
litic al P.C. din Martinica ; Gunnar 
Saether. membru al Biroului Poli
tic al P.C. din Norvegia ; Miguel 
Angel Soler, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Pa
raguayan ; Jaime Figueroa Vas- 
conez. membru al Comisiei Politi
ce. secretar al C.C. al P.C. Peruan ; 
A. Vaidialingam. membru al Bi
roului Politic al P.C. din Shri Lan
ka : Kabonya Ibrahimi, șeful De
partamentului Organizații de masă 
al Frontului de Eliberare Națională 
din Algeria; Melwi Hafez, secretar 
adjunct al Secretariatului C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe din Re
publica Arabă Egipt : Hafez Ba
dawi. președintele Adunării Po
porului. conducătorul delegației A- 
dunării Poporului din Republica 
Arabă Egipt : Pierre Christian 
Taittinger, vicepreședinte al Sena
tului francez, președintele Grupu
lui pentru relații de prietenie 
F r anta—România.

în sală, alături de deputați. sint 
prezenți la această glorioasă ani
versare membrii supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți ai 
cultelor.

La sesiunea jubiliară participă 
militanți din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești din 
România, generali șl ofițeri, precum 
și membri ai formațiunilor patrio

tice care au participat la insurec
ție. De asemenea, la sesiune sint 
prezenți reprezentanți ai eroicei 
noastre clase muncitoare, ai țără
nimii cooperatiste, oameni de știin
ță, artă și cultură, activiști de par
tid și de stat, reprezentanți ai tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii din întreaga țară, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, tineri și virstnici.

La sesiune participă, ca invitați, 
membri ai delegațiilor de partid și 
guvernamentale și delegațiile gu
vernamentale ale țărilor socialiste, 
ale altor state, delegațiile și repre
zentanții unui mare număr de 
partide comuniste, socialiste, social- 
democrate și ale mișcărilor de eli
berare națională. Sint prezente, de 
asemenea, delegații ale organiza
țiilor de masă și obștești, asocia
țiilor de prietenie cu România, din 
multe țări ale lumii, numeroși alți 
oaspeți.

La sesiunea jubiliară iau parte, 
de asemenea, șefii delegațiilor de 
peste hotare la Conferința mon
dială a populației, reprezentanți al 
Secretariatului O.N.U., ai unor or
ganisme și instituții specializate ale 
O.N.U., ai unor organizații intergu- 
vernamentale și neguvernamentale 
prezenți la București.

între invitați se află șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic,

Sint de față corespondenți ai 
presei străine și un mare număr 
de trimiși speciali ai unor mari 
agenții de presă, cotidlane șl re
viste. posturi de radio și televiziune 
din numeroase țări. 

în sală răsună acordurile solemne 
ale imnului de stat.

A luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, care a spus :

„îmi revine deosebita cinste de a 
deschide sesiunea jubiliară a Marii 
Adunări Naționale consacrată celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, 
moment de însemnătate istorică 
pentru destinele României, care a 
deschis calea unor transformări so
ciale fără precedent, calea Înfăptui
rii celor mai înalte idealuri de li
bertate și dreptate spre care au nă
zuit și pentru care au luptat pa- 
trioții cei mai luminați, forțele cele 
mai înaintate ale națiunii noastre.

Doresc să dau glas sentimentelor 
de adincă dragoste și prețuire ale 
întregii noastre națiuni socialiste, 
adresind un călduros salut și un 
vibrant omagiu secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.", răsună urale).

Salutăm, de asemenea, prezența 
la această sesiune jubiliară a con
ducătorilor partidului șl statului 
nostru, a militanților din ilegalitate 
ai partidului și mișcării muncito
rești din România, a tuturor parti- 
cipanțiior români și a delegațiilor 
de peste hotare și a membrilor 
corpului diplomatic", (Vii si puter
nice aplauze).

în uralele și aplauzele deputa- 
ților și invitaților, ale întregii asis
tențe ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Fartidulul Comunist Român, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România. Cuvintarea a fost subli
niată in repetate rînduri cu pu
ternice ovații.

în încheiere, tovarășul Ni
colae Giosan a exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai profunde mulțumiri ale Marii 
Adunări Naționale pentru expu
nerea făcută. în aceste clipe 
solemne — a spus vorbitorul — 
asigurăm conducerea partidului, 
întregul popor că Marea Adu
nare Națională, toți deputății 
vor face totul pentru a contribui 
la aplicarea în viață a pro
gramului partidului, militind ne
obosit, fiecare la locul său de 
muncă, pentru mobilizarea maselor 
in vedera făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, pen
tru făurirea viitorului ei de aur — 
comunismul, atit de minunat pre
figurat in documentele adoptate de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
27—29 iulie a.c.

Lucrările sesiunii jubiliare a 
Marii Adunări Naționale s-au în
cheiat într-o atmosferă de puterni
că însuflețire.

★
A avut loc apoi un spectacol 

festiv.
De pe scena împodobită cu ste

mele tuturor județelor țării, cu 
steaguri roșii și tricolore, se înal
ță, ca un imn de slavă, acordurile 
cantatei „Glorie patriei socialiste".

Treizeci de trepte am urcat mă
rețe / Treizeci de baricade strălu
cesc / Spre tinerețea fără bătrî- 
nețe / Spre comunism, spre visu! 
tineresc.

De la faptele de azi, gîndul se în
toarce înapoi spre anii de început 
ai nașterii poporului român și apoi, 
rind pe rind, sint evocate momente 
de relief din istoria patriei ; sint 
evocați mari ctitori de istorie, figuri 
proeminente ale culturii noastre, 
intr-o revărsare de culori, fete in 
costume populare din toate pro
vinciile țării se prind in hora uni
rii, simbol al împlinirii marelui 
ideal. „Reduta" se intitulează mo
mentul coregrafic ce reliefează 
prin mijloace artistice jertfa osta
șilor români pentru neatirnarea ță
rii la 1877.

Cintece și versuri înaripate, ta
blouri sugestive evocă evenimen
tul istoric ce s-a înscris in cartea 
de aur a țării — nașterea Partidu
lui Comunist Român. Marile bătălii 
de clasă, organizate de partid, 
lupta poporului nostru, in frunte 
cu comuniștii, pentru eliberare na
țională și socială, împotriva fascis
mului, pină la zilele fierbinți ale 
lui August '44 iși găsesc impre
sionante expresii artistice.

Cu multă putere de sugestie este 
redată insurecția națională armată 
antifascistă șl antiimperiallstă.

Revoluția populară descătușează 
energiile, deschizind drum nou 
dezvoltării libere, luminoase a 
României. Sint cintate. in muzică și 
poezie, munca avintată. constructi
vă, care a cuprins întreaga țară, 
marile innoiri, transformările re
voluționare pe care le Înfăptuiește 
poporul stăpin pe propriul său 
destin. înfrățiți în viață și in mun
că, români, maghiari, germani și 
alte naționalități conlocuitoare se 
prind laolaltă In joc.

Evocarea continuă cu un oma
giu emoționant adus Republicii So
cialiste România, Partidului Co
munist Român. Pe fundalul mu
zical al Internaționalei se rostesc 
cuvinte de adincă mulțumire pen
tru izbînzile celor 30 de ani de 
viață liberă, cuvinte de legămînt 
pentru intimpinarea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, cu 
noi împliniri. Gindurile tuturor, se 
îndreaptă cu recunoștință spre con
ducătorul iubit, spre secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exemplu luminos de 
militant dirz al clasei muncitoare, 
alături de care Întregul popor pă
șește sigur pe soarta lui spre mă
rețul țel al comunismului.

Cu acest omagiu ia sfirșit, in
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. spectacolul jubiliar care a 
reunit valoroase lucrări literare și 
muzical-coregrafice. Și-au dat con
cursul ansamblurile artistice „Doi
na" al armatei și „Rapsodia ro
mână", corurile și baletele Operei 
Române și Teatrului de Operetă 
din București, corul filarmonicii 
„George Enescu". corul de cameră 
„Madrigal" al conservatorului „Ci
prian Porumbescu". baletul teatru
lui „Ion Vasilescu". actori ai tea
trelor bucureștene. Studioul cine
matografic „Alexandru Sahia", 
ostași si formații artistice de ama
tori.

în încheiere, pe scenă este adus 
un imens cos cu flori oferit artiș
tilor si realizatorilor spectacolului 
din partea conducerii de partid si 
de stat.

(Agerpres)
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DEPUNERI DE COROANE CD PRREJU1 CELEI 
DE-A XXX-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

OASPEȚI DE PESTE HOTARE 
LA SĂRBĂTOAREA POPORULUI ROMÂN

Cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, 
joi dimineață au avut loc 
solemnități in cadrul cărora au 
fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici- 
din Capitală.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră. Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
lache. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Gheorghe 
Pană. Leonte Răutu. Gheorghe 
Stoica. Ilie Verdeț. Ștefan Voi- 
tec. Constantin Băbălâu. Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Mihai Da
les. Ion loniță, Iosif Uglar. Ni- 
colae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și guvernului, generali ac
tivi și in rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor 
Instituții centrale și organizații 
obștești, delegați ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism (fotografia din stingă, sus). 
La Monumentul eroilor patriei (fotografia din dreapta, 
sus). La Monumentul eroilor sovietici (fotografia din 
stingă, |os). La Cimitirul militarilor britanici (fotografia 

din dreapta, |os).

în semn de omagiu —din partea oaspeților
în dimineața zilei de joi au 

depus coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a uatuei, 
pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici delegația 
de partid și guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă de tovarășul 
A.N. Kosighin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., delegația de 
partid și de stat a R.D. Ger
mane, condusă de tovarășul 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., mem
bru al Biroului Politic al C C. 
al P.S.U.G., delegațiile de par
tid și guvernamentale ale R.P. 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P-C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., R.S. 
Cehoslovace, condusă de Josef 
Korcak, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al Guvernului 
Federal al R.S.C.. președintele 
guvernului R.S. Cehe, R.P.D. 
Coreene, condusă de tovarășul 
Kim long Giu, membru al Co
mitetului Politic al C.C. al 
P.M. din Coreea, vicepremicr al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D.C., R.P. Polone, condusă 
de Jozef Tejchma, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P, vicepremier al Consi
liului de Miniștri al R.P.P., 
R.P. Ungare, condusă de tovarăVI

Expoziția realizărilor econo
miei naționale — „EREN ’74" — a 
fost vizitată, in cursul dimine
ții de joi. de delegația de partid 
si guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
A. N. Kosighin. Delegația a fost 
însoțită de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu.

Tot joi au vizitat „EREN *74“ 
delegația organizațiilor obștești 
din U.R.S.S.. condusă de V. I. 
Konotop, și delegația militară 
sovietică, condusă de mareșal 
principal de aviație V. A. Sudeț.

Au luat, de asemenea, parte 
șefii misiunilor diplomatice, ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Marii Adunări Naționa
le. Consiliului de Stat, Gu
vernului Republicii Socialiste 
România. Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de In
terne, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliu
lui popular al municipiului 
București, Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Consi
liului Național al Femeilor, A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, precum si 
din partea colectivelor unor 
mari unități industriale din Ca
pitală.

șul Lăzâr Gyorgy, membru al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P.U., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Republi
cii Cuba, condusă de tovarășul 
Pedro Miret Prieto, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Cuba.

★
în aceeași dimineață, prințul 

Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei, a depus coroane de flori Ia 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Mo
numentul eroilor patriei.

★
Alteța Sa Imperială prințesa 

Ashraf, sora Maiestății Sale 
Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. șahinsahul 
Iranului, a depus joi o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

★
în aceeași zi au depus coroa

ne de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism delegația de partid șl 
guvernamentală a R.P. Chineze, 
condusă de tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vi
cepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, delegația 
de stat și de partid din R.S.F.ZITE LA

în cursul aceleiași zile. Ex
poziția realizărilor economiei 
naționale a avut ca oaspeți de
legațiile de partid si guverna
mentale ale R. P. Bulgaria, con
dusă de tovarășul Jivko Jivkov; 
R. P. Ungare, condusă de tova
rășul Lăzâr Gyorgy ; Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul Pe
dro Miret Prieto ; delegația 
Adunării Poporului a Republi
cii Arabe Egipt, condusă de Ha
fez Badawi ; Andre Cools, pre
ședintele Partidului Socialist Bel
gian : Itaru Yonehara, membru 
al Prezidiului Comitetului Cen- 

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane din partea corpului di
plomatic.

Pionierii au depus jerbe de 
flori.

Companii militare au prezen
tat onorul. A fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovie
tici au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii 
Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți la solemnități 
au păstrat un moment de recu
legere, apoi au primit defilarea 
companiilor de onoare.

★
In aceeași zl, la Cimitirul mi

litarilor britanici căzuți pe teri
toriul țării noastre in lupta îm
potriva fascismului au fost de
puse coroane de flori din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
a Marii Adunări Naționale, Con
siliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
corpului diplomatic, Ministerului 
Apărării Naționale, Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
al județului Ilfov, precum și

Iugoslavia, condusă de tovară
șul Petar Stambolici, vicepre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., delegațiile guver
namentale ale Republicii Arabe 
Egipt, condusă de Mamdouh Sa
lem, viceprim-ministru al gu
vernului, ministru de interne, 
Iranului, condusă de Ghassem 
Moini. ministrul muncii și afa
cerilor sociale, din partea Gu
vernului Imperial, Marocului, 
condusă de Ahmed Taibi Ben- 
hima. ministrul informațiilor, 
din partea Maiestății Sale Has
san II, regele Marocului, dele
gația Republicii Islamice Pakis
tan, condusă de Sheid Moham
mad Rashid, ministru pentru 
bunăstare socială, sănătate și 
planificare familială, delegația 
guvernamentală specială a In
diei, condusă de dr. Karan 
Singh, ministrul sănătății și pla
nificării familiei, delegația gu
vernamentală a Columbiei, con
dusă de Carlos Sanz de Santa
maria, ambasador in misiune 
specială.

★
Delegația de partid și guver

namentală a R. P. Mongole, con
dusă de tovarășul Namsarain 
Luvsan-Ravdan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Comitetului de con
trol al partidului, a depus, in 
aceeași zi, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen„EREN 7
trai al P. C. din Japonia; de
legația Uniunii Socialiste Arabe 
din R. A. Libiană, condusă de 
Faragi Aii Balha; delegația de 
partid și guvernamentală din 
R. P. Congo, condusă de Paka 
Antoinette; delegația guverna
mentală a Republicii Irak, con
dusă de Rashid Al-Rifaie; repre
zentantul Guineei-Bissau. Fide
lis Cabral D’Almeida; delega
ția Republicii Ecuador, condusă 
de colonel Raul Maldonado, re
prezentant personal al președin
telui Guillermo Rodriguez Lara;

jerbe de flori din partea pio
nierilor.

La solemnitate au participat 
ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Constantin Drăgan, președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al județului Ilfov, 
miniștri, generali șl ofițeri su
periori, alte persoane oficiale.

Au luat parte Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Brita
nii la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în România, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

O companie militară a prezen
tat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Marii Britanii 
și Republicii Socialiste România.

După ceremonia de depunere 
a coroanelor, asistența a primit 
defilarea companiei de onoare.

★
Tot cu prilejul celei de-a 

XXX-a aniversări a eliberării 
patriei, în întreaga țară au fost 
depuse coroane și jerbe de flori 
la monumente și plăci comemo
rative, la cimitirele eroilor ro
mâni și sovietici căzuți în tim
pul războiului antifascist.

(Agerpres)

tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Mo
numentul eroilor sovietici din 
Capitală.

★
Tot joi, delegația de partid și 

guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Ha Ke Tan, 
membru supleant al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru, a depus co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
în aceeași zi au depus co

roane de flori delegația organi
zațiilor obștești din U.R.S.S., 
condusă de V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a Asociației de priete
nie sovieto-române, și delegația 
militară sovietică condusă de 
mareșal principal de aviație 
V. A. Sudeț.

★
La solemnități au asistat 

membri ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ai C.C. al 
P.C.R., miniștri. reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Consiliului popular al 
municipiului București, generali 
și ofițeri superiori.

(Agerpres)4“
Julio Cesar Posada, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C. 
din Columbia ; Gilberto Rincon 
Gallardo, membru al Comisiei 
Executive a C.C. al P.C. Me
xican ; Jaime Figueroa Vas- 
conez. membru al Comisiei Po
litice. secretar al C.C. al P.C. 
Peruan.

Expoziția a fost vizitată, de 
asemenea, de către delegații din 
Costa Rica, Canada. Martinica 
și Venezuela.

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Chineze

Delegația de stat și de partid 
din R. S. F. Iugoslavia

Joi dimineața a sosit In Ca
pitală delegația de partid șl 
guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze, condusă de 
tovarășul Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, care va 
participa la manifestările prile
juite de cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă.

Din delegație fac parte tova
rășii Ken Piao, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Iu Gian, adjunct al minis
trului afacerilor externe, LI 
Tin-ciuan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, Liu Kă- 
min, șef de sector la secția re
lații externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Iu Hong-lean și Giu Cian- 
sien, directori adjuncți în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

La coborirea din avion, tova
rășul Li Sien-nien a fost salu
tat călduros de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La aeroport, In întîmpinare 
se aflau, de asemenea, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului. Stefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Nico
lae Agachi, Bujor Almășan, 
loan Avram, Florei'. Dumitres
cu. membri ai guvernului. Cor
nel Pacoste, adjunct âV minis
trului afacerilor externe, gene
rali, alte persoane oficiale.

Delegația guvernamentală 
a Republicii Zambia

Joi a sosit in Capitală dele
gația guvernamentală a Repu
blicii Zambia, condusă de Main- 
za Mathias Chona, prim-minis- 
tru al Republicii Zambia, care 
va participa la festivitățile pri
lejuite de a XXX-a aniversare 
a eliberării României. Din dele
gație face parte H. D. Banda, 
ministrul muncii și asigurărilor 
sociale, șeful delegației zambie- 
ne la Conferința mondială a 
populației.

Delegația guvernamentală 
a Republicii Bangladesh

In aceeași zi a sosit delega
ția guvernamentală a Republicii 
Bangladesh, condusă de Syed 
Nazrul Islam, locțiitor al pri
mului ministru și ministru al 
industriilor.

La aeroport, în întimpinarea 
oaspetelui au fost prezenți 

Erau prezent! membrii Amba
sadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

Tovarășul Li Sien-nien pre
zintă pe membrii delegației. Un 
grup de pionieri oferă flori 
oaspeților.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pe aeroport prezintă 
onorul. Tovarășul Li Sien-nien 
și tovarășul Emil Bodnaraș trec 
in revistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, 
vicepremierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze ii sint 
prezentate persoanele oficiale 
române prezente la aeroport.

Un mare număr de cetățeni 
veniți in întîmpinare la aero
port au făcut solilor poporului 
chinez o călduroasă primire.

★
Cu același avion au sosit In 

Capitală delegația de muncitori 
din R. P. Chineză, condusă de 
Fan De-lin, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din provincia Habei, și delega
ția Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinăta
tea și a Asociației de prietenie 
China-România, condusă de Li 
En-țiu, vicepreședinte al aces
tor asociații, care vor lua parte 
la sărbătorirea zilei de 23 Au
gust.

La sosire, oaspeții au fost în- 
timpinați de tovarășii Pavel 
Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., vicepre
ședinte al Asociației de priete
nie româno-'chineze, Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institu
tului - român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, de 
alte persoane oficiale.

în Întîmpinare, la aeroportul 
internațional Otopeni, au fost 
tovarășii Manea Mănescu, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale. O companie 
militară a prezentat onorul.

Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe,

Joi la amiază a sosit în Ca
pitală delegația de stat si de 
partid din Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Petar Stambolici, 
vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F.I., membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care participă la 
festivitățile prilejuite de a 
XXX-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Din delegație fac parte tova
rășii Dragoliub Stavres, membru 
al Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. Vaio 
Skendjici, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, șl Petar

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Mongole

Miercuri noaptea a sosit In 
Capitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Mongole, condusă de 
tovarășul Namsarain Luvsan- 
Ravdan, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Co
mitetului de Control al partidu
lui. care va participa la mani
festările ce vor avea loc cu pri
lejul celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre.

Din delegație fac parte Dam-

Delegația de partid și guvernamentală
a Republicii Zair

Joi după-a miază a sosit In 
Capitală delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Zair, condusă de Ileo Songo 
Anba, comisar politic, membru 
al Biroului Politic al Partidu
lui Mișcarea Populară a Revo
luției, care va asista la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fas
cistă.

Din delegație mai fac parte 
Kalonji N’Goy Wa Banza, di
rector general al Centrului-pilot 
din Departamentul tineretului 
și sportului, Amuli Mupenda, 
consilier al Biroului Politic al

Reprezentantul P. C. Italian
Joi a sosit la București tova

rășul Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și al Biroului Po
litic al Partidului Comunist Ita
lian, pentru a participa la ma
nifestările organizate cu prile
jul celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub 
dominația fascistă.

Dodik, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

în Întimpinarea oaspeților, la 
aeroportul Otopeni au venit to
varășii Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Băbălâu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul energiei e- 
lectrice. Dumitru Turcuș. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale. •

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R.S.F.I. la București, 

dinghiin Gombojov. membru al 
C.C. al P.P.R.M., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Giambyn Niamma, ambasadorul 
R. P. Mongole la București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare. Dumitru Tur
cuș. adjunct de șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Partidului Mișcarea Populară a 
Revoluției.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost intimpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. ad 
P.C.R.. Corneliu Mănescu. mem
bru a<l C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialist e. 
Constantin Vasiiliu, adjunct do 
șef de secție la C.C. al P.C.R.,- 
Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Bokingi Em- 
beyolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, oaspetele a fost intimpinat 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști d« 
partid.
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TELEGRAME tv
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secrttar generat at Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al întregului popor 
sovietic transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Guvernului Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii 
români, precum și dumneavoastră personal felicitări cordiale cu ocazia 
sărbătorii naționale — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării țării de 
sub jugul fascist.

Victoriile hotărltoare ale Uniunii Sovietice asupra fascismului, zdro
birea de către Armata Sovietică a puternicei grupări de trupe germane 
fasciste în cursul operațiunii Iași — Chișinâu, care a lipsit regimul lui 
Antonescu de sprijin armat în țară, au creat condiții favorabile pentru 
desfășurarea cu succes a insurecției poporului român din 23 August 1944. 
Odată cu eliberarea României de sub jugul fascist, s-a deschis o nouă 
pagină In Istoria sa ; oamenii muncii au luat in miinile lor soarta țării 
și. sub conducerea Partidului Comunist Român, au dus o luptă activă 
pentru calea socialistă de dezvoltare.

în cele trei decenii care au trecut, în România s-au realizat trans
formări revoluționare radicale. Țara, in trecut agrară, s-a transformat 
într-un stat socialist cu o industrie dezvoltată și cu o agricultură 
cooperat'.vizată, cu o știință și cultură moderne. Făurind, în strinsă 
colaborare cu popoarele țărilor frățești, bazele socialismului, clasa mun- 
citoare. țărănimea, intelectualitatea muncitoare din România transpun 
In viață programul de construire a societății socialiste dezvoltate trasat 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, oamenii sovietici dau o 
înaltă apreciere împlinirilor socialiste ale oamenilor muncii români, re
lațiilor prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre. Experiența 
istorică a creării și dezvoltării sistemului socialist mondial dovedește 
fără putință de tăgadă că înaintarea cu succes pe calea socialismului, 
realizarea năzuințelor naționale fundamentale și a intereselor popoare
lor. atingerea unor trepte înalte ale progresului lor social-economic și 
cultural sint rezultatul aplicării creatoare a legităților generale ale so
cialismului în condițiile concrete ale fiecărei țări, al unității de acțiune 
și solidarității internaționaliste între partidele șl țările frățești, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernul sovietic vor promova și în viitor linia întăririi legăturilor mul
tilaterale de prietenie între partidele, țările și popoarele noastre, în 
conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
linia întăririi colaborării sovieto-române atît în cadrul Organizației Tra
tatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cît 
și pe bază bilaterală, linia lărgirii conlucrării dintre cele două țări pe 
arena internațională, în interesul popoarelor sovietic și român, al uni
tății statelor socialiste, al cauzei socialismului și păcii.

De ziua celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist, urăm Partidului Comunist Român, poporului frate român 
mari succese în construirea socialismului, în realizarea în continuare a 
avîntului economiei și culturii, în lupta pentru pacea și securitatea po
poarelor.

Trăiască prietenia și colaborarea multilaterală dintre P.C.U.S. și 
P.C.R., dintre popoarele sovietic și român !

L BREJNEV N. PODGORNÎI
Secretar general al C.C. Președintele Prezidiului Sovietului 

al P.C.U.S. Suprem al U.R.S.S.
A. KOSÎGHIN

Președintele Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României ve

cine de sub dictatura fascistă îmi oferă prilejul ca, în numele Președinției 
R.S.F. Iugoslavia, al Prezidiului? Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în 
numele popoarelor R.S F. Iugoslavia și al meu personal să adresez, cu 
mare satisfacție. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Comitetului Central al Partrdului Comunist Român, poporului român și 
dumneavoastră personal felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea continuă a poporului român prieten.

Victoria forțelor progresiste din România împotriva celor mai 
întunecate forțe din istorie, victoria asupra forțelor fascismului și eli
berarea țării în urmă cu 30 de ani au reprezentat o cotitură istorică pen
tru soarta ulterioară a României și a poporului român, in direcția in
dependenței naționale și a libertății, în lupta pentru progres social.

Succesele pe care poporul român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, le-a obținut în construirea socialismului sînt urmărite cu 
înțelegere și satisfacție in R.S.F. Iugoslavia. Am avut personal ocazia, 
atît anterior, cît și în timpul recentei noastre întîlniri, să văd impor
tanța și profunzimea prefacerilor revoluționare din România, precum 
și realizările uriașe pe care poporul român le-a obținut în făurirea so
cietății socialiste. De asemenea, constat cu satisfacție rolul important al 
Republicii Socialiste România pe plan internațional unde, prin activi
tatea sa, aduce o mare contribuție la lupta pentru pace, socialism și 
colaborarea egală în drepturi a tuturor statelor lumii.

Folosesc acest prilej pentru a sublmia satisfacția față de recenta 
noastră întîlnire și de convorbirile rodnice pe care le-am avut, cînd 
împreună am constatat că relațiile dintre cele două țări și partide ale 
noastre s-au dezvoltat permanent cu succes, în spiritul stimei și încrede
rii reciproce, pe baza principiilor egalității în drepturi și avantajului 
mutual. Sînt convins că aceste relații se vor dezvolta și adinei mai de
parte cu succes în toate domeniile, spre binele popoarelor celor două 
țări ale noastre. în același timp, vă adresez, dragă tovarășe Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră 
devotată, iar poporului român prieten urări de noi și mari realizări în 
făurirea patriei socialiste.

IOSIP BROZ TITO

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste

Excelenței Sale
Domnului MANEA MANESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, in numele poporului, al Frontului Național de 
Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și al nostru personal, avem onoarea a vă transmite, dum
neavoastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Fron
tului Unității Socialiste și poporului frate român cele mai calde felicitări.

în cel 30 de ani care au trecut, dezvoltîndu-și tradiția revoluționară 
de neclintit și depunînd o muncă, harnică și creatoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, poporul român a obținut numeroase reali
zări mari în opera d? construire a țării. Astăzi, România a devenit o 
țară cu o economie dezvoltată cu o industrie, agricultură, știință și 
tehnică avansate, cu o viața materială și culturală a populației care se 
îmbunătățește continuu.

Populația din Vietnamul de sud salută cu mare satisfacție aceste 
succese glorioase și urează sincer poporului frate român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român. în frunte cu președintele său iubit 
Nleolae Ceaușescu. să ctțină cît mai multe mari succese în opera de 
edificare a unei țări prospere și fericite, contribuind astfel la cauza lup
tei pentru menținerea păci' în Europa și în lumea întreagă.

Folosim acest prilel pentru a exprima Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale, guvernului și Frontului Unității Socialiste și 
poporului român recunoștința noastră sinceră pentru sprijinul și ajuto
rul prețios acordate cauzei luptei revoluționare a populației din Vietna
mul de sud.

Fie ca prietenia și solidaritatea dintre poporul din Vietnamul de 
sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte pe zi ce trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 

Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în momentul în care poporul frate român sărbătorește cu mare 
bucurie cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei sale, în nume
le Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului 
chinez, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Partidului 
Comunist Român, guvernului român și poporului român felicitări căl
duroase.

Acum 30 de ani, poporul român, avînd o glorioasă tradiție revo
luționară, sub conducerea Partidului Comunist Român, a înfăptuit eroica 
insurecție armată de la 23 August, a răsturnat dominația fascistă, a 
instaurat puterea populară, deschizind o pagină nouă în cronica isto
riei României și aducînd o contribuție la dobîndirea victoriei de către 
popoarele lumii în războiul antifascist

După eliberare, mai ales în ultimii ani, strîns unit în jurul Parti
dului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nleolae Ceaușescu, po
porul român, ducînd o politică independentă și de sine stătătoare, mun
cind cu abnegație pentru prosperitatea țării, a obținut realizări impor
tante în opera de construire a socialismului. în prezent, poporul român, 
plin de încredere, depune toate eforturile pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului cincinal și pentru întîmpinarea cu noi succese a 
celui de-al XI-lea Congres al partidului. România se pronunță cu ho- 
tărire pentru egalitate între toate țările, mari sau mici, se opune co
lonialismului, neocolonialismului, imperialismului și hegemonismului, 
apără cu curaj independența națională și suveranitatea țării, sprijină 
lupta dreaptă a națiunilor și popoarelor asuprite, bucurîndu-se pe scară 
largă de simpatie și sprijin din partea popoarelor diferitelor țări ale 
lumii. Poporul chinez se bucură din toată inima de realizările obținute 
de poporul român și vă urează să obțineți victorii noi și mai mari.

China și România sînt ambele țări socialiste în curs de dezvoltare, 
în lupta împotriva imperialismului și hegemonismului, în opera de con
struire a socialismului, întotdeauna ne-am sprijinit și ne-am încurajat 
reciproc, am închegat o profundă prietenie revoluționară și am stabilit 
relații strînse de colaborare. După vizita în China a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în anul 1971, această prietenie și relațiile de colabo
rare au cunoscut o dezvoltare pe multiple planuri. Prietenia noastră 
este bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar și poate rezista la încercări. în viitor, poporul chinez va spri
jini cu fermitate, ca și pînă acum, lupta revoluționară a poporului frate 
român și va depune în continuare eforturi pentru întărirea prieteniei 
revoluționare și unității militante dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU DE
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

DUN Bl-U
Președintele interimar 

al Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a XXX-a aniversare a 

eliberării României, transmitem Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului român și dumneavoastră personal, cele mai bune 
urări și cordiale salutări, în numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, poporului polonez și al nostru personal.

Cu sentimentul unei bucurii sincere, salutăm realizările obținute de 
oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în decursul celor 30 de ani, înfăptuind trasformări uriașe în toate 
domeniile vieții politice, sociale și economice, dezvoltând într-un ritm 
rapid construcția socialistă și ridicînd nivelul de trai material și cultural 
al poporului.

Prietenia frățească și colaborarea dintre popoarele polonez și român, 
bazată pe principiile marximului și internaționalismului proletar, se 
dezvoltă continuu și se întărește în folosul popoarelor noastre, precum 
și al cauzei unității țărilor comunității socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, cît și în scopul victoriei ideilor socialis
mului și progresului în lume.

Cu ocazia marelui jubileu al României vă urăm din toată inima 
dumneavoastră, dragi tovarăși, și întregului popor frate român noi suc
cese în construcția României socialiste înfloritoare.

EDWARD GIEREK HENRYK JABLONSKI
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Stat 

al Partidului Muncitoresc Unit al Republicii Populare Polone
Polonez

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării României sînt fericit să transmit 
Excelenței Voastre și poporului prieten român, în numele poporului arab 
sirian si al meu personal cele mai calde felicitări și cele mai bune 
urări. îmi este plăcut, de asemenea, să exprim marea satisfacție pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări ale noastre, în toate dome
niile, pe bazele solide pe care le-am stabilit cu prilejul vizitei dumnea
voastră în țara noastră.

îmi exprim, totodată, încrederea în dezvoltarea și progresul continuu 
al acestor relații spre binele și în interesul comun al celor două popoare 
ale noastre.

Doresc Excelenței Voastre fericire și multă sănătate, iar poporului 
prieten român progres și prosperitate.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele guvernului și poporului 

Indiei șl al meu personal, să adresez Excelenței Voastre, Guvernului și 
poporului Republicii Socialiste România călduroase felicitări și salutări 
cordiale cu fericita ocazie a celei de-a XXX-a aniversări a Zilei 
dumneavoastră naționale. De asemenea, folosesc acest prilej pentru a 
vă transmite cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea personală 
a Excelenței Voastre și pentru progresul și prosperitatea continuă a 
poporului prieten al României.

Sîntem convinși că relațiile cordiale care există în mod atît de 
fericit între cele două țări vor continua să se dezvolte în anii viitori 
spre binele nostru reciproc.

V. V. GIRI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Adresăm Excelenței Voastre, guvernului șl poporului României sin

cerele noastre felicitări cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dum
neavoastră. Primiți, de asemenea, urările noastre cele mai bune pentru 
sănălatea Excelenței Voastre și pentru propășirea continuă a țării dum
neavoastră prietene.

HAILE SELLASSIE 
împărat

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Tovarășului NICOLAE GIOSAN 

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist, in numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și al nostru personal dorim să vă adresăm 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate român, Partidului 
Comunist Român. Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii 
Socialiste România caldele noastre felicitări.

Cu 30 de ani în urmă, la 23 August 1944, poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a înfăptuit insurecția armată 
victorioasă pentru eliberarea României de sub jugul fascist, deschizind, 
astfel, o eră nouă în istoria națiunii române, în care poporul a devenit 
stăpîn pe destinele sale.

De-a lungul celor 30 de ani, poporul român, animat de un spirit 
laborios șl creator, a obținut mari realizări în construcția socialistă, 
pentru transformarea României într-o țară cu o industrie și o agricultură 
dezvoltate și a cărei viață materială și culturală se îmbunătățește 
continuu.

Poporul vietnamez se bucură de aceste succese șl urează sincer 
poporului frate român să înregistreze noi și tot mal mari succese în 
edificarea socialismului și în îndeplinirea înainte de termen a planului 
de stat pe 1971—1975, adueîndu-și astfel contribuția activă la menținerea 
păcii în Europa și în lume.

în rezistența patriotică împotriva agresiunii americane, ca și în 
edificarea socialistă în Republica Democrată Vietnam, poporul vietnamez 
a beneficiat întotdeauna de sprijinul și ajutorul prețios acordate de 
partidul comunist, guvernul și poporul din România.

Cu această ocazie vă exprimăm sincere sentimente de recunoștință.
Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre popoarele vietnamez 

și român să se întărească și să se dezvolte cu fiecare zi, spre binele și 
în interesul celor două popoare ale noastre, al socialismului și păcii 
mondiale.

TON DUC THANG LE DUAN
Președintele Prim-secretar al C.C. al Partidului

Republicii Democrate Vietnam celor ce Muncesc din Vietnam
TROUNG CHINH FAM VAN DONG

Președintele Comitetului Permanent Prim-ministru al Guvernului 
al Adunării Naționale Republicii Democrate Vietnam

a Republicii Democrate Vietnam

Către
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România,

Tovarășul MANEA MĂNESCU
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și tuturor ce
tățenilor Republicii Social.ste România cele mai cordiale felicitări și 
salutări frățești ale Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, ale Consiliului de Stat, ale Consiliului de Miniștri și ale po
porului Republicii Democrate Germane.

Victoriile istorice ale glorioasei Armate Sovietice asupra fascismului 
și insurecția armată din 23 August 1944, condusă de Partidul Comu
nist Român și încununată de succes, au deschis o etapă nouă în istoria 
României. Drumul străbătut de poporul român spre eliberare socială șl 
națională este indisolubil legat de construirea cu succes a noii orinduiri 
socialiste.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană se bucură din 
toată inima de succesele mari pe care le-au obținut oamenii mun
cii din Republica Socialistă Rcmânia sub conducerea Partidului Comu
nist Român în făurirea unui dezvoltat stat industrial și agricol socialist.

Unirea multilaterală a țărilor comunității statelor socialiste, alianța 
lor de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, forța principală a socialis
mului, cît și realizarea comună cu succes a Programului complex al in
tegrării economice socialiste garantează schimbarea în continuare a ra
portului internațional de forțe în favoarea păcii și socialismului și cu 
aceasta dezvoltarea rapidă a fiecărei țări socialiste frățești.

Colaborarea strinsă pe baza principiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist dintre Republica Democrată Germană și Re
publica Socialistă România s-a adîncit din ce în ce mai mult de la sem
narea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală în anul 
1972.

Pe această bază sigură, Republica Democrată Germană va dezvolta 
șl în viitor alianța dintre popoarele, partidele și statele noastre.

Vă doriră dumneavoastră, stimați tovarăși, și tuturor oamenilor mun
cii din Republica Socialistă Rcmânia noi succese în construirea socialis
mului, sănătate și fericire personală.

ERICH HONECKER WILLI STOPH
Prim-secretar al Comitetului Președintele Consiliului de Stat 

Central al Partidului al Republicii Democrate Germane
Socialist Unit din Germania

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

VINERI, 23 AUGUST 
PROGRAMELE 1 Șl II

I, 00 Transmisiune directă dc la
parada militară, defilarea 
gArzilor patriotico șl demon
strația oamenilor muncii din 
Capitală, cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei.

12.30 Cinice nou, In țara nouâ.
13,00 Braț la braț cu anii mei — 

muzică ușoară.
13.20 Dans ostășesc.
13,25 Clntece dc pe Vlcov.
13.35 Povestiri din cartierul Ciu

lești — mlcrospectacol umo
ristic dc Petre Bokor.

14.15 Vă oferim clntecele noastre 
— autograf semnat de Corina 
Chirlac și Aurelian An- 
dreescu.

14,28 Nou pe harta țării — re
portaj.

14,38 Așa-1 jocul pe la noi.
14.45 Secvențe dc comedie din 

creația cineaștilor noștri.
15.13 Ilustrate muzicale.
15.30 Vă Invităm la Teatrul de pfi- 

pușl.
15.45 MuzIcA de petrecere.
15,00 „Festivaluri de muzică ușoa

ră pe micul ecran".
16.30 România, țara marilor visuri. 

Film documentar-artistic. 
Scenariul : Paul Anghel. Re
gla : Vlad Bfltcă.

17.40 Avanpremieră.
17.45 Film artistic „Veronica".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Reportajul zi

lei festive.
20.10 Măreață zl de August. Spec

tacol literar-muzlcal-core- 
grafic.

21.13 Din toată Inima — spectacol 
muzical-dlstractlv tn Studio
ul 3.

22.45 Telejurnal.

SiMBATA, 24 AUGUST 
PROGRAMELE I ȘI II

9,00 Țara mea cu chip de soare. 
Un mesaj de bucurie si Îm
pliniri semnat de pionieri din 
județele Maramureș, Iași, 
Galați șl Timiș.

9,30 Desene animate.
9,50 Itinerare muzical-folclorice 

românești.
II, 00 România pitoreasca. Filme

documentare realizate de Stu
dioul cinematografic „Al. 
Sahla".

11.30 SelecțlunJ muzicale din con- 
certul-spectacol „Luminile 
Iul August, luminile glorio
sului partid".

12.10 Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.

12.35 Măiestrie și curaj In arena 
circului.

12,55 Avanpremieră. Album de Au
gust.

13,00 Peripeții vesele la cabana 
melodiilor. Telecomedle mu-

14,00 Ilustrate muzicale de va
canță.

14.20 Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea.

14.40 Magazin sportiv • Campio
natele mondiale dc box. Se- 
lecțluni tnregistrate de la 
Havana.

15.15 Stan și Bran — profesori de 
dans. Premieră pe tară.

16.15 Gala U.N.I.C.E.F. Selecțluni 
din spectacolul organizat de 
Comitetul Național Român 
U.N.I.C.E.F. dat in cinstea 
participanților la Conferința 
mondială a populației în sa
la Teatrului Național din 
București.

17,00 Teatru scurt : „Scrisoarea" 
de Constantin Paraschivescu. 
Premieră TV.

18,00 Om, oameni, omenire. Emi
siune dedicată Conferinței 
mondiale a populației.

18.10 „Curcubeu de cîntec tlnăr". 
Film muzlcal-poetlc.

19,00 Lumea copiilor — „Frumoa
să e la noi copilăria".

19.30 Telejurnal • Tara cinstește 
gloriosul jubileu.

20,03 Slavă ție, patrie iubită ! 
Cîntece patriotice, balet, me
lodii și dansuri populare.

20,50 Film serial „Un August în 
flăcări-. Episodul X — „Di
mineața".

21,43 Telejurnal • Săptămlna spor
tivă.

22,00 Farmecul muzicii.

cinema

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate Domnule Președinte,
în numele poporului Statelor Unite ale Americii doresc să exprim 

poporului român și dumneavoastră felicitări și cele mai bune urări cu 
ocazia celei de-a XXX-a aniversări a Zilei naționale a României.

Personal, urmăresc cu interes continua dezvoltare a relațiilor dintre 
Statele Unite ale Americii și România în cele mai variate domenii.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Președintele
Statelor Unite ale Americii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi oferă Imensa plă

cere de a transmite, în numele poporului pakistanez și al meu personal, 
sincerele și cordialele noastre felicitări Excelenței Voastre și poporului 
român.

Folosesc acest prilej pentru a exprima Încă o dată sentimentele de 
prietenie și colaborare care în mod atît de fericit s-au statornicit între 
țările noastre.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și fericire pen
tru dumneavoastră și de bunăstare pentru poporul român prieten.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice

Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Vă rog să-ml permiteți să vă transmit, în numele guvernului și po

porului Australiei, felicitările mele cu ocazia Zilei naționale a României
De asemenea, vă rog să primiți cele mai bune urări pentru prospe

ritatea continuă a poporului dumneavoastră, pentru relații permanent 
bune între România și Australia.

JOHN R. KERR
Guvernator general al Australiei

VINERI, 23 AUGUST
• Capcana — 10; 12,30; 15,45, Răs
coala — 18; 20,30 : CASA FIL
MULUI.
• Stejar — extremă urgență: PA
TRIA — 0; 11,30; 14; 16.30; 19;
21,15, GRADINA LUCEAFĂRUL — 
20.
• Cronica verii fierbinți : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Represalii la Roma : SCALA 
— 0,15; 11,30; 13,45; 16.15; 18,45;
21.15, GRADINA DINAMO — 20.
o In numele poporului : FES
TIVAL — 9,15; 11,30; 13,45: 16;
18,30; 20,45, la grădină — 10,45.
• 36 de ore : BUCUREȘTI — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină - 20, FAVORIT — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, 
MELODIA — 8,45; 11; 13,15; 16;
18,30; 20,45.
• Ciprian Porumbescu t CAPI
TOL — 9,30; 12,30; 16.15; 19,15, la 
grădină — 19,45.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : CENTRAL — 8,30; 12; 15,30;
19.15,
• Fără un adio : FEROVIAR —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15, GRADINA TITAN — 20.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cleopatra : GRIVITA — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
ZEȘTI — 9; 12,15; 15,30; 18,45, la 
grădină — 19,30, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45.
• Aventurile lui Babușcă : DOI
NA — 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20.
• Vandana : BUCEGI — 16; 19,45, 
la grădină — 20, ARTA — 15,30; 
19, la grădină — 19,30, GRADINA 
AURORA — 20, POPULAR — 9; 
12; 15.
• Frații Jderi : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 19.
• Apartamentul : MODERN — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30.; 21. la gră
dină - 19,30.
• Băiatul cu un cal alb : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Urmărește-mă : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19,30.
• Puterea șl Adevărul : LIRA — 
13,30; 19, la grădină — 19,45.
• Despre o anume fericire : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Duel pe autostradă : GIUI.EȘTI
— 15,30; 18; 20.15. COSMOS — 
15,30; 18; 20,15,
• Fluturii : VIITORUL — 16; 18.
• Duminică la ora 6 : VIITORUL
— 20.
• Fata care vinde flori : DACIA 
— 9: 12; 15,15; 17,45; 20,15.
• Haiducii : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Duelul : COTROCENI — 14; 16; 
18; 20.
• Cel mal bun om pe care II cu
nosc : PACEA — 15.30; 18; 20,15.
• Iarna fierbinte : CRINGAȘI — 
16; 18,15.

Numărul următor al 
ziarului va apărea du
minică, 25 august a.c.
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră, Domnule Președinte al Republicii,

Este o mare onoare și o deosebita fericire pentru mine de a veni 
pentru a treia oară in glorioasa Republică Socialistă România și de a vă 
prezenta direct salutări respectuoase și pline de admirație, felicitările 
cele mai călduroase, precum și cele mai profunde mulțumiri ale poporului 
cambodgian. Frontului său Unit Național, Guvernului său de Unitate 
Naționala, forțelor sale armate de eliberare națională, ale șefului său 
de stat.

Permiteți-mi, de asemenea, de a vă exprima recunoștința mea 
deosebită pentru invitația atît de amabilă și de amicală pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-o adreseze, de a lua parte la grandioasa 
sărbătorire a celei de-a XXX-n aniversări glorioase a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Sint foarte mindru de a avea posibilitatea de a reprezenta, tn fața 
Excelenței Voastre și a marelui popor român, Cambodgia nealiniată și 
ant imperialistă, la această dată istorică, ocazie cu atît mai însuflețitoare 
cu cit ea îmi va permite, fără nici o îndoială, grație bunăvoinței frățești 
a dumneavoastră și in deplin acord cu Domnia Voastră, să aprofundez 
prietenia și solidaritatea ce unesc țările, popoarele și guvernele noastre.

Excelența Voastră, Domnule Președinte al Republicii,

După cum Republica Socialistă România a apreciat la justa sa 
valoare lupta armată pe care poporul cambodgian o duce în mod 
eroic de aproape 5 ani, contra neocolonialismului S.U.A.. pentru a-1 
mătura total și ireversibil de pe teritoriul patriei sale, la fel și poporul 
cambodgian. Frontul său Unit Național, Guvernul său de Uniune 
Națională, forțele sale armate de eliberare națională și șeful său acordă 
cea mai mare importanță sărbătoririi de către națiunea, poporul, 
Partidul Comunist, guvernul și statul român a celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.

Acesta este entuziasmul cu care noi, cambodgienii, participăm la 
această sărbătoare deoarece, pe de o parte, nutrim o foarte vie admirație 
pentru lupta dumneavoastră eroică și victorioasă atît pentru a elibera 
România de sub orice dominație străină, cît și pentru a o scoate din 
situația de subdezvoltare și a o plasa, într-o perioadă scurtă de timp, 
între țările cele mai dezvoltate și cele mai prospere din lume ; pentru 
revoluția dumneavoastră socialistă cu adevărat democratică și populară 
șl pentru politica dumneavoastră externă nobilă și justă ; pe de altă 
parte, dorim să vă exprimăm mulțumirile noastre infinite și recunoștința 
noastră eternă pentru faptul că, încă din prima zi a luptei noastre 
pentru salvare națională. Republica Socialistă România — al cărei lider 
ilustru și mult iubit este președintele Nicolae Ceaușescu — ne acordă 
un sprijin ferm, puternic și eficace și un ajutor multilateral, contribuind 
astfel în mod magnific la succesul acestei lupte.

Oaspeți de peste hotare 
la sărbătoarea poporului român

Delegația guvernamentală din Sudan
Pentru a participa la manifestările 

ocazionate de cea dc-a XXX-a ani
versare a eliberării României, din 
Sudan se află la București o delega
ție guvernamentală, condusă de Ga
mal Mohamed Ahmed, ministru de

stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Sudanului.

Din delegație fac parte Moawia 
Ibrahim Sovrig, ambasadorul Suda
nului la Berlin, și Abu Bakr Osman 
Mohamed Ahmed, ambasadorul Su
danului la Belgrad.

Reprezentantul Frontului de Eliberare 
din Mozambic

Joi după-amiază a sosit în Ca- XXX-a aniversări a eliberării pa-
pltală Alberto Cassimo. membru al 
Comitetului Executiv al Frontului 
de Eliberare din Mozambic. care va 
participa la festivitățile organi
zate cu prilejul celei de-a

Delegația P.
Joi a sosit în Capitală o delegație 

a Partidului Comunist Francez, for
mată din tovarășii Leo Figueres și 
Yanne Viens. membri ai Comitetului 
Central al P.C. Francez, care va 
participa la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 23 August.

Delegația P.
în aceeași zi a sosit delegația 

Partidului Comunist Portughez, con
dusă de tovarășul Jose Rodriquez 
Vitoriano. membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. Portughez, care 
participă la festivitățile prilejuite de

triei.
La sosire, oaspetele a fost salu

tat de tovarășul Mihai Gcre. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

C. Francez
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Nestor Ignat, președintele 
Uniunii ziariștilor din România, de 
activiști de partid.

C. Portughez
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub. dominația 
fascistă. Din delegație face parte 
Carlos Aboin Inglâs. membru al C.C. 
al P.C. Portughez.

Reprezentantul P. S. Francez

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România. Ma
nca Mănescu, a primit, joi după-a
miază. pe Syed Nazrul Islam, locți
itor al primului ministru al Repu
blicii Populare Bangladesh și minis
tru al industriilor, șeful delegației 
guvernamentale din Bangladesh, 
care se află in țara noastră pentru 
a participa la festivitățile ocazionate 
de a XXX-a aniversare a eliberării 
României.

La primire a participat Ghcorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului.

A fost prezent Farooq Sabhan, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al ambasa
dei Republicii Populare Bangladesh.

Oaspetele a rugat pe primul mi
nistru să transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. guvernului ro
mân cele mai călduroase felicitări 
cu prilejul aniversării zilei de 23 
August, din partea primului minis
tru al Republicii Populare Bangla
desh, Mujibur Rahman. însoțite de 
urări de pace și prosperitate pentru 
ponorul roman.

în cursul întrevederii s-au evocat 
unele aspecte ale relațiilor dintre 
România și Bangladesh, rclovîndu-se 
posibilitățile existente în dezvoltarea 
și extinderea acestor relații.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Excelența Voastră, Domnule Președinte al Republicii,

Țara și poporul nostru care, în cursul istoriei lor aproape bimilenare, 
au cunoscut și cunosc încă agresiunile și ocupările colonialiste străine 
sint viu impresionate de eroismul patriotic al poporului român. Poporul 
român a luptat întotdeauna în mod eroic, în decursul secolelor, pentru 
a-și păstra identitatea națională. în timpul celui de-al doilea război 
mondial poporul român a cunoscut agresiunea și ocupația germană hitle- 
ristă.

Poporul român, conclus de partidul său comunist, a învins colosala 
armată hitleristă si a eliberat România de întreaga dominație și exploa
tare străină. Această reușită grandioasă inspiră și încurajează puternic 
poporul cambodgian care luptă pentru salvarea națională.

Pe planul construcției naționale, Republica Socialistă România, în 
special de la alegerea Excelenței Sale Nicolae Ceaușescu în posturile cele 
mai însemnate și mai responsabile de secretar general al Partidului Co
munist Român și de președinte al republicii, țara și națiunea română 
obțin succese grandioase în toate domeniile.

Sint absolut prodigioase dezvoltarea, modernizarea, înalta tehnolo
gie și diversificarea industriei dv., reușitele agriculturii dv. (coopera
tivizarea, mecanizarea și dotarea în unelte și alte mijloace tehnice 
moderne, cu îngrășăminte chimice, irigarea, electrificarea), politica 
dv. de dezvoltare a locuințelor populare urbane și rurale, dezvolta
rea și înflorirea artelor dv., a culturii, progresul științelor și tehnicii 
dv., reușitele democratizării, ale operei de justiție socială, creșterea 
generală și necontenită a nivelului de trai al cetățenilor, uniunea na
țională care exprimă uniunea armonioasă a diferitelor categorii etnice 
ce compun marea națiune română.

In ce privește politica dv. externă, pe care în numele întregii Româ
nii socialiste Excelența Sa președintele Nicolae Ceaușescu o practică 
de atîția ani cu o clarviziune extraordinară, deosebit curaj, cu un 
admirabil dinamism, un nobil umanism și o deplină cunoștință a aspi
rațiilor celor mai profunde ale popoarelor lumii, ea conferă României 
noi și președintelui său un foarte înalt prestigiu.

Idealurile care caracterizează politica dv. externă sînt și cele pe 
care poporul nostru și toate celelalte popoare ale lumii le nutresc cel 
mai mult deoarece ele se numesc pacea, libertatea, dreptatea, fraterni
tatea, egalitatea, cooperarea pentru progresul și bunăstarea tuturora. 
Ducînd. fără încetare și fără a accepta compromisuri, o luptă armată 
de eliberare națională contra imperialismului agresor și colonialist, con
tra cambodgienilor fasciști și trădători ai țării și poporului propriu, po
porul cambodgian are convingerea că el servește fidel idealurilor noas
tre comune. In fapt, nu poate fi pace, dreptate, libertate, fericire, pros
peritate pentru omenire. în ansamblul ei, cît timp unele puteri continuă 
să practice șovinismul, imperialismul, neocolonialismul, rasismul și legea 
junglei, mergînd pînă la a cheltui miliarde de dolari anual pentru a 
distruge țări mici și a anihila mici popoare care îndrăznesc să refuze 
dominația, părăsesc și lasă să moară de foame și de boală alte popoare 
din lumea a treia.

Sînt absolut convins că România socialistă ne acorda și ne va a- 
corda întotdeauna sprijinul său total, deoarece ea apreciază la justa sa 
valoare lupta înverșunată și dîrză a Cambodgiei condusă de F.U.N.C. 
Noi. Cambodgia și cambodgienii vă rămînem etern recunoscători pentru 
aceasta și pentru prietenia dumneavoastră atît de sinceră și de o cali
tate excepțională.

în spiritul acestor sentimente, rog pe Excelența Voastră de a bine
voi să primească urările fierbinți pe care, în numele poporului cambod
gian al Frontului său Unit Național, al Guvernului de Uniune Națio
nală’ al forțelor sale armate de eliberare națională și în numele meu 
personal, le formulez pentru fericirea dv. personală și a marelui popor 
român, pentru succesul total al misiunii dv. patriotice și istorice in 
fruntea națiunii și a statului român, pentru măreția și gloria Republicii 
Socialiste România și pentru noi și grandioase succese în construcția 
socialistă ; cu asigurările considerației mele celei mai înalte, admirative, 
recunoscătoare și afectuoase.

Joi a sosit în Capitală Lionel 
Jospin, membru al Biroului Execu
tiv. secretar național al Partidului 
Socialist Francez, care, la invitația

★
La invitația unor comitete jude

țene. orășenești și comunale de par
tid au sosit in tara noastră dele
gații din tarile vecine, formate din 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid si de stat, pentru a parti
cipa la manifestările ce vor avea loc 
in județele țării, prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă. 
Au sosit : la București — delegația 
orașului Sofia : în județul Satu- 
Mare — delegația regiunii transcar
patice (U.R.S.S.) si delegația jude
țului Szabolcs Szatmar (R. P. Un
gară) : in județul Suceava — dele
gația regiunii Cernăuți (U.R.S.S.) ; 
în județul Cluj — delegația regiunii 
Kiev (U.R.S.S.) ; în județul Hune
doara — delegația regiunii Donețk 
(U.R.S.S.) : in județul Galați — de
legația regiunii Astrahan (U.R.S.S.) 
Si delegația raionului Vulcănești 
(U.R.S.S.) ; in județul Maramureș — 
delegația regiunii Ivano-Frankovsk 
(U.R.S.S.) ; in județul Constanța — 
delegația regiunii Odesa (U.R.S.S.) șl 
delegația județului Tolbuhin (R. P. 
Bulgaria) : in județul Brașov — de
legația regiunii Iaroslavl (U.R.S.S.) : 
în județul Harghita — delegația re
giunii Novgorod (U.R.S.S.) : in ju
dețul Iași — delegația raionului Un
gheni (U.R.S.S.) ; in județul Boto
șani — delegația raionului Fălești 
(U.R.S.S.) ; in județul Vaslui — de-

C.C. al P.C.R., va face o vizită în 
tara noastră și va participa la festi
vitățile ce vor avea loc cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 23 August.

legatia raionului Leova (U.R.S.S.) și 
delegația raionului Kahul (U.R.S.S.) ; 
in județul Ialomița — delegația ju
dețului Silistra (R. P. Bulgaria) ; in 
județul Teleorman — delegația ju
dețului Veliko-Tîrnovo (R. P. Bul
garia) : in județul Ilfov — delegația 
județului Ruse (R. P. Bulgaria) ; 
județul Mehedinți — delegația 
giunii Vidin (R. P. Bulgaria), 
județul Prahova — delegația 
giunii Magdeburg (R. D. Germană) ; 
în județul Bihor — delegația jude
țului Hajdu-Bihar (R. P. Ungară) ; 
în județul Arad — delegația jude
țului Bekes (R. P. Ungară) : în ju
dețul Timiș — delegația județului 
Csongrad (R. P. Ungară) : la Ba
cău — delegația orașului Mostar 
(R. S. F. Iugoslavia) : la Brasov — 
delegația orașului Rieka (R.S.F. Iu
goslavia) ; la Cluj — delegația ora
șului Zagreb (R. S. F. Iugoslavia) ; 
la Constanta — delegația orașului 
Split (R.S.F. Iugoslavia) : în muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
gatia orașului 
(U.R.S.S.) : in 
— delegația i 
(U.R.S.S.) : la 
legația orașului 
Iugoslavia) ; in 
cea — delegația

în 
re
in 

re-

_____ _ dele- 
Novokuibîșevsk 

municipiul Pitești 
orașului Sumgait 

Reșița — de- 
Pancevo (R.S.F. 
municipiul Tul- 

....  ........ ...... orașului Ismail 
(U.R.S.S.) : in comuna Scornicești, 
județul Olt — delegația comunei 
Pravăt (R. P. Bulgaria).

CONFERIND MONDIALĂ 

A POPULAȚIEI
Dezbaterile din cadrul diverselor 

reuniuni de lucru ale Conferinței 
mondiale a populației, pozițiile dife
ritelor delegații participante la am
plul dialog international de la Bucu
rești au consemnat in continuare va
loroase luări de poziție, initiative și 
propuneri in vederea amendării și 
completării documentelor inițiale și 
concluziilor ce urmează a fi pre
zentate in fata ședinței plenare a 
conferinței.

Complexele probleme ale modifi
cărilor demografice in raport cu dez
voltarea economică si socială — e- 
senta dezbaterilor generale ale pri
mului comitet de lucru — au consti
tuit un teren amplu de discuții.

Dezbateri fructuoase au fost con
semnate și pe marginea olanului 
mondial de acțiune in domeniul 
populației, precum și cu privire la 
aspectele generale ale populației, re
surselor și mediului înconjurător.

★
Dezbaterile din cadrul Tribunei 

populației au continuat, joi. abordin- 
du-se o largă gâmă de probleme, in
tre care cele referitoare la rolul și 
statutul femeilor în dezvoltarea na
țională a populației.

Apreciind drept o caracteristică a 
epocii noastre accelerarea procesului 
de emancipare a femeii, o serie de 
vorbitori — printre care Maria Gro
za. membră a Biroului Consiliului 
National al Femeilor, și cercetători 
ai Academiei de știinte sociale și 
politice — au arătat că pentru reali
zarea cu succes a antrenării femei
lor in viata economică și social-po- 
litică a popoarelor se impune coor
donarea eforturilor naționale cu o 
intensă cooperare internațională.

S-au analizat, de asemenea, impli
cațiile etice ale diferitelor programe 
de dezvoltare a populației.

Lucrările Tribunei populației ur
mează a fi reluate în după-amiaza 
zilei de vineri.

(Agerpres)

ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste Rumania

Sărbătorim, la 23 August, împlinirea a treizeci de ani do la eli
berarea României de sub dominația fascistă. Liber și deplin suve
ran pe destinele salo, poporul român, sub conducerea încercată a 
partidului comunist, n oblinut. in această perioada, succese remar
cabile in măreața operă de edificare socialistă a patriei, de întă
rire permanentă a capacității ei de apărare. Oamenii muncii de la 
orașe si sate, fără deosebire de naționalitate, ostașii armatei noas
tre populare cinstesc gloriosul jubileu in atmosfera puternicului 
entuziasm politic și in muncă generat de perspectivele strălucite 
pe care le deschid pentru întreaga națiune făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

La aniversarea actului istoric de acum trei decenii, caro a mar
cat începutul unei noi ere in viata tării noastre, poporul român 
aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi — comuniști, revolu
ționari. ostași, luptători din formațiunile patriotice — care au 
luptat cu arma în mină și s-au jertfit pentru triumful Insurecției 
naționale armate antifasciste și antiimperialiste organizate si con
duse de Partidul Comunist Român, pentru cauza sacră a libertății 
patriei și infringerii hitlerismului. Această sărbătoare prilejuiește, 
In același timp, exprimarea sentimentelor de profundă recunoștință 
fată de glorioasa armată sovietică, care, purtind pe umerii săi 
greul războiului, a adus o contribuție de seamă la eliberarea Româ
niei de sub dominația fascistă.

Preluind și îmbogățind tradițiile eroice făurite de înaintași, an
gajați cu întreaga ființă in opera apărării și clădirii prezentului 
socialist și viitorului comunist al tării, militarii armatei noastre 
populare iși fac cu onoare datoria sub drapel. Pătrunși de nobilul 
sentiment al Iubirii fată de patrie, popor și partid, ei iși dedică 
întreaga energie, priceperea și elanul îndeplinirii ordinului tovară
șului Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al forțelor armate, 
privind întărirea capacității combative a unităților și marilor uni
tăți și a sarcinilor ce le revin pentru dezvoltarea economiei națio
nale. formindu-se la școala politică a armatei ca luptători bravi, 
cu o înaltă conștiință revoluționară, ostășească și civică.

Crescuți și educați de partid in spiritul idealurilor sale ge
neroase. profund devotați politicii sale marxist-leniniste. militarii 
de toate gradele, de la soldat la general, iși reafirmă hotărirea de 
a străjui cu nădejde. împreună cu militarii trupelor Ministerului 
de Interne, cu membrii gărzilor patriotice, ai formațiunilor de pre
gătire militară a tineretului, cu întregul popor. înfăptuirile revo
luționare din patria noastră, independenta și suveranitatea de stat 
a României socialiste. Totodată, armata română este gata să-și 
aducă contribuția, împreună cu armatele statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, cu armatele tuturor statelor socialiste, la 
apărarea cauzei socialismului și păcii.

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

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, vă felicit și vă urez noi succese in pregă
tirea de luptă și politică. în îndeplinirea misiunii de onoare încre
dințate armatei.

în cinstea acestei mărețe aniversări,
ORDON:

La 23 August 1974. la București șl în orașele reședință de județ 
se vor trage, in semn de salut, 21 salve de artilerie 1

★
Trăiască cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României de 

sub dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al po

porului, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască poporul român — constructor eroic al socialismului ! 
Trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie — Republica 

Socialistă România !
Ministrul apărării naționale, 

general de armată
ION IONIJĂ

Excelenței Sale
Domnului LEO TINDEMANS

Prini-mirii'stru al Belgiei
BRUXELLES

Aflînd de urmările tragice ale catastrofei feroviare din localitatea 
Luttre-Pont â-Celles, vă adresez, în numele Guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, expresia profundei noastre com
pasiuni.

Vă rog, de asemenea, să transmiteți urări de însănătoșire grabnică 
celor vătămați, iar familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

MANEA MĂNESCU

NORODOM SIANUK
Șeful statului Cambodgia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei 
dumneavoastră, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm dumneavoastră, 
poporului și Partidului Comunist Român, în numele poporului nostru, 
al partidului său revoluționar — Partidul Democrat din Guineea — și 
al guvernului cele mai călduroase felicitări. Ne exprimam deplina 
satisfacție pentru legăturile excelente, pe toate planurile, 
intre popoarele, partidele și statele noastre după istorica dumneavoastră 
vizită in Republica Guineea. Sintem convinși de dezvoltarea armonioasa 
și de lărgirea în continuare a acestor raporturi.

Transmitem, totodată, harnicului popor român vii urări de progres 
în lupta sa pentru bunăstarea socialistă, iar Excelenței Voastre multă 
sănătate.

Cu cea mai înaltă considerație,
AHMED SEKOU TOURE

Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a sărbătorii naționale a Republicii 
România im; este deosebit de plăcut să adresez Excelenței 
numele poporului turc și al meu personal, sincere felicitări 
bune urări pentru fericirea dv. personală, precum și pentru

Socialiste 
Voastre, în 
și cele mai 
prosperita

tea poporului român.
FAHRI S. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României

ADUNĂRI FESTIVE LA TIRANA

Prim-minisfru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

LA BERLIN
• BERLIN. — în sala teatrului 

„Volksbuhne" din Berlin a avut loc, 
joi, o adunare festivă organizată de 
C.C. al P.S.U.G. șj de Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane.

Au fost prezenti Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Gruneberg, Werner Kroli- 
kowski, membri ai Biroului Politic 
și secretari ai C.C. al P.S.U.G., Wer
ner Jarowinsky, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Hans Rietz, vicepreședinte 
al Consiliului de Slat, Wolfgang 
Rauchfuss, Hans Reichelt, Rudolph 
Schulze, Gerhard Weiss, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, și 
alți membri ai Consiliului de Mi
niștri. Au fost de față reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, ai institu
țiilor centrale și ai întreprinderilor 
capitalei R.D.G., șefi ai misiunilor 
diplomatice.

Cu acest prilej, a luat cuvintul 
Giinter Mittag, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. în cuvintarea sa, 
vorbitorul a arătat că pe drumul 
deschis la 23 August 1944. România 
s-a transformat intr-o țară socialis
tă înfloritoare si ocupă un loc res
pectat in familia țărilor socialiste. 
..Ne umple de bucurie faptul că po
porul român poate prezenta la a- 
ceastă sărbătoare națională un bilanț 
pozitiv al dezvoltării tării sale".

Referindu-se la relațiile dintre 
R.D.G. și România, Giinter Miltag a 
spus : „Pe fundamentul solid al 
orinduirii sociale comune din țările 
noastre și al internaționalismului 
proletar, între ambele noastre țâri, 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, s-au 
stabilit de mult relații strinse și 
prietenești". In încheiere. Giinter 
Mittag a spus : ..Primiți, dragi prie
teni români, urările noastre cele mai 
bune pentru noi și mari succese în 
edificarea României socialiste". A 
luat apoi cuvintul ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
R.D.G., Vasile Vlad.

LA BUDAPESTA
• BUDAPESTA. - Comitetul Cen

tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și Consiliul National al 
Frontului Popular Patriotic au orga
nizat, joi. la Casa de cultură a fa

bricii Lang, din Budapesta, o adu
nare festivă consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă. Au 
participat Gâspâr Sândor. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
secretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor. Ovâri Mikloș. se
cretar al C.C. al P.M.S.U.. Borbandl 
Jânos, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare. Cseterki 
Lajos. secretar al Consiliului Prezi
dențial, dr. Ortutay Gyulâ. membru 
al Consiliului Prezidențial, dr. Di- 
menv Imre. ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Karakas Laszlo, 
ministrul muncii. Erdei Lâszlone, 
președinta Consiliului National al 
Femeilor, reprezentanți ai comitetu
lui orășenesc de partid, ai sfatului 
popular al capitalei, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, muncitori de la 
fabrica Lang și din alte întreprin
deri din Budapesta. Adunarea a fost 
deschisă de tovarășa Szentistvanyi 
Gvulane. secretar a’ Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare. Au luat 
apoi cuvintul tovarășii Borbandi Jâ
nos. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta. Borbandi Jâ
nos a adus un omagiu ostașilor ro
mâni care au luptat alături de ostașii 
sovietici pentru eliberarea Ungariei 
de sub jugul fascist. Vorbitorul a 
subliniat, in cuvintul său. că in cei 
30 de ani. România a făcut pași 
uriași în toate domeniile de activi
tate.

LA HAVANA
• HAVANA. — In sala teatrului 

„Garcia Lorca", în prezența unui nu
meros public a avut loc o adunare 
festivă. în prezidiu au luat loc Isi
doro Malmierca, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba. Fabio 
Grobart. Clementina Serra. Jose Ra
mirez Cruz. Julio Garcia Olivera, 
membri ai C.C. al P.C. din Cuba. 
Pelegrin Torras. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, ambasadorul 
României in Cuba. Petre Ionescu.

Ambasadorul tării noastre a făcut 
o amplă expunere. In continuare. 
Isidoro Malmierca a evidențiat ..rolul 
deosebit al României, contribuția ei 
de neprețuit la infringerea fascismu
lui". contribuție ce reprezintă „nu 
numai un act patriotic, dar si unul 
cu un orofund caracter internationa
list". Vorbitorul a dat o înaltă apre
ciere rezultatelor obținute de tara 
noastră in construcția noii societăți.

• TIRANA. — Comitetul albanez 
pentru relații culturale și de priete
nie cu străinătatea a organizat la 
Palatul Culturii din Tirana o aduna
re festivă. Au participat Sotir Kam- 
beri. secretar general al Consiliului 
Central al Sindicatelor. Reis Malile. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Manto Bala, adjunct al minis*- 
trului invătămintului si culturii, alte 
cadre de conducere. Despre semni
ficația evenimentelor de la 23 Au
gust 1944 a vorbit scriitorul albanez 
Luan Qafesezi.

RECEPȚII

LA PRAGA
• PRAGA. — Ambasadorul Româ

niei la Praga, Teodor Haș. a oferit, 
joi seara, in saloanele ambasadei, o 
recepție. Au participat Vasil Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Karel 
Hoffmann, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor cehoslova
ce, Alois Indra, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președintele Adu
nării Federale a R.S. Cehoslovace, 
Milos Jakes, președintele Comisiei 
Centrale de Control și Revizie a C.C. 
al P.C.C.. Jan Gregor. Rudolf 
Rohlicec și Jindrich Zahradnik, 
vicepreședinți ai Guvernului Fe
deral al R. S. Cehoslovace, pre
cum și miniștri în guvernul fede
ral, membri ai C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, deputați ai Adunării Fede
rale.

LA LONDRA
• LONDRA — Ambasadorul țării 

noastre la Londra. Pretor Popa, a 
oferit o recepție in saloanele amba
sadei. Au participat Edward Short, 
lord, președinte al Consiliului și li
der al Camerei Comunelor, membru 
al cabinetului britanic, Ron Hay
word. secretar general al Partidului 
Laburist de guvernămint. Judith 
Hart, ministru pentru teritoriile de 
peste mări. Joan Lestor. ministru, 
membri ai Camerei Comunelor și Ca
merei Lorzilor. David Pitt, președin
tele Consiliului Marii Londre, Reu
ben Falber. secretar general adjunct 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie. alte personalități ale vieții 
publice britanice.

Cu prilejul împlinirii a 
10 ani de la încetarea din 
viață a lui Palmiro Togliatti, 
la cimitirul Verano din Roma a avut 
loc o ceremonie, in cadrul căreia 
conducători ai P.C.I. și numeroși mi- 
litanți ai partidului au adus omagiul 
lor celui dispărut. Erau prezenți pre
ședintele P.C.I., Luigi Longo, Carlo 
Galuzzi și Ugo Pecchioli, membri ai 
Biroului Politic și ai Direcțiunii 
P.C.I., membri ai Comitetului Cen
tral și ai Comisiei centrale de con
trol, numeroși activiști și militanți 
ai partidului din Roma și din în
treaga regiune Lazio.

în legătură cu situația 
din Cipru, surse o.n.u. din m- 
cosia au anunțat că „încetarea fo
cului continuă să fie in general res
pectată". Pe de altă parte, miercuri 
seara a avut loc primul schimb de 
refugiati între cipriotii greci și ci- 
priotii turci. Agențiile de presă 
transmit totodată că președintele in
terimar al Ciprului. Glafkos deri
des. lider al comunității cipriote gre
cești. a declarat că va conferi, în 
curind. cu Rauf Dcnktaș. vicepreșe
dinte al tării și reprezentant al co
munității turce din insulă.

Guvernul Suediei a h0,ârîl 
să acorde Biroului de informații din 
Stockholm al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud statutul de Repre
zentanță generală.

MarOCUl accePtă în continuare 
principiul autodeterminării populați
ei din Sahara spaniolă, cu condiția 
ca această consultare să se desfă
șoare intr-un „climat calm, sub con
trolul O.N.U., și in condițiile plecă
rii, in prealabil, a forțelor spaniole 
și a întoarcerii refugiaților in Saha
ra" — se arată intr-un mesaj adre
sat națiunii de regele Hassan al 
II-lea.

La Panmunjon 3 avut loc 
ieri o nouă ședință a secretarilor 
celor două părți din Comisia mili
tară de armistițiu din Coreea, con
vocată la cererea părții R.P.D. Co
reene. în cadrul ședinței, reprezen
tantul R.P.D. Coreene a expus o ser 
rie de fapte care dovedesc că partea 
americano—sud-coreeană a introdus, 
în mod ilegal, armament în interio
rul zonei de securitate, a construit 
fortificații și a desfășurat exerciții 
militare. Subliniind că aceste prac
tici agravează tensiunea din zonă, 
reprezentantul R.P.D. Coreene le-a 
condamnat și a cerut ferm încetarea 
comiterii unor acte similare in vii
tor.

Ambasadorul țării noas
tre la Dacca,l0SiI Chivu’a ,osl 
primit de primul ministru al Repu
blicii Bangladesh. Mujibur Rahman, 
care a exprimat cele mai sincere 
mulțumiri pentru ajutorul oferit de 
România persoanelor care au avut 
de suferit de pe urma recentelor i- 
nundații. Primul ministru a rugat pe 
ambasadorul român să transmită un 
salut cordial, cele mai bune urări de 
sănătate și succes conducătorului po
porului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu. precum si profunda recu
noștință pentru sprijinul politic, mo
ral si material pe care tara noastră 
îl acordă Republicii Bangladesh.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.D.P. a 
Yemenului, Roba>a Ali> >-« pri- 
mit pe ambasadorul României Ia 
Aden. Constantin Băbeanu. In cursul 
convorbirii, desfășurate intr-o atmos
feră cordială, a fost evocată evoluția 
relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și R.D.P. a Yemenului și s-au 
reliefat posibilitățile de dezvoltare și 
consolidare in continuare a acestora.

Rezoluție. Subcomisia O.N.U. 
de luptă contra discriminării, si pen
tru protecția minorităților a adresat 
un anei urgent juntei militare din 
Chile, recomandîndu-i să întreprindă 
..toate măsurile necesare in vederea 
restabilirii si salvgardării drepturilor 
omului si libertăților fundamentale 
în Chile". în acest sens, a fost adop
tată o rezoluție.

Convenția anuală a Con
siliului general al sindica
telor din Japonia - s o.h.y.o., 
care și-a încheiat lucrările la Tokio, 
a reales în funcția de președinte al 
S.O.H.Y.O. pe Makoto Ichikawa, 
iar în funcția de secretar ge
neral pe Shogo Oki. A fost 
adoptat un program de acțiune al 
S.O.H.Y.O. pe următoarele 12 luni.

Conferința Comitetului 
pentru dezarmare de 13 Ge- 
neva și-a încheiat sesiunea de vară. 
Pe ordinea de zi a lucrărilor au fi
gurat patru mari grupuri de pro
bleme : măsuri eficace relative la 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re la o dată apropiată și la dezar
marea nucleară ; măsuri de ordin 
nenuclear ; alte măsuri colaterale in 
domeniul dezarmării ; dezarmarea 
generală și totală sub un control 
internațional strict și eficace.
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