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„Sub conducerea Partidului Comunist Român - exponentul cel mai fidel al intereselor întregii 
națiuni, al dorinței de bunăstare, fericire, libertate și independență a poporului nostru, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate - pe pămîntul României înflorește o viață nouă, 
socialistă. Aceasta asigură națiunii noastre condiții de viață tot mai îmbelșugată, asigură adevărata 
libertate, independență și suveranitate a patriei!“

’ r 1 r NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TRĂIASCĂ
23 AUGUST!
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In prezența tovarășului Nicola? Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
ieri a avut loc în Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ 
consacrată celei de-a XXXII-a aniversări 

a eliberării patriei de sub dominația fascistă
în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc, duminică după-amiază, adunarea festivă în
chinată celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

Este ora 16,00. Ovații și urale prelungi, aplauze însuflețite salută 
sosirea in sală a secretarului general al partidului. Minute in șir 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".

în prezidiul adunării iau loc tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, membri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
vechi mililanți ai mișcării comuniste și Muncitorești din tara 
noastră, foști comandanți de mari unități pe frontul antihitlerist, 
reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, ai oamenilor 
muncii, ai vieții economice, științifice șl culturale.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, participant) la 
insurecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944. generali activi si în re
zervă. foști comandanți de unități pe 
frontul antihitlerist, membri ai con
ducerii instituțiilor centrale și ob
ștești. activiști de partid si de stat, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, oameni de 
știintă și cultură.

La adunarea festivă iau parte 
oaspeți de peste hotare, reprezentanți 
al unor partide comuniste, muncito
rești. socialiste, progresiste din dife
rite țări. Este prezentă, de asemenea, 
delegația Asociației de prietenie so- 
vleto-română.

La adunarea festivă au asistat șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditat! 

la București, atasati militari, alti 
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine.

Adunarea, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. și Con
siliul popular municipal, s-a desfă
șurat în Sala Palatului Republicii, 
împodobită festiv. Drapelele partidu
lui si statului încadrează, deasupra 
scenei, portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt înscrise cu litere 
purpurii datele festive ..23 August 
1944“ - ..23 August 1976“.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Ion Dincă. membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-seeretar al 
Comitetului municipal București al
(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Oprea

Stimat) tovarăși,

întregul nostru popor, strîns unit 
in jurul partidului, sărbătorește as
tăzi împlinirea a 32 de ani de la vic
toria insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste de la 
23 August 1944. înfăptuirea acestui 
memorabil act revoluționar a inau
gurat o nouă eră în evoluția societă
ții românești, inscriindu-se in istoria 
patriei noastre ca o strălucită încu
nunare a luptei eroice purtate timp 
de secole de poporul român pentru 
apărarea și afirmarea ființei sale na
ționale. pentru libertate și dreptate 
socială, pentru dezvoltare economico- 
socială independentă, pentru prospe
ritatea și fericirea maselor largi 
populare.

Victoria istorică de la 23 August 
1944 este opera măreață si nepieri
toare a poporului, condus cu fermi
tate și înțelepciune de partidul clasei 
muncitoare — Partidul Comunist 
Român. Astăzi. în lumina istoriei 
noastre contemporane, ne apar cu tot 
mai multă strălucire meritele inesti
mabile ale Partidului Comunist 
Român in unirea și mobilizarea for
țelor patriotice. înaintate ale întregii 
țări in lupta pentru răstui narea dic
taturii militaro-fasciste. pentru alun
garea cotropitorilor hitleriști și scoa

terea României din odiosul război 
antisovietic. în care fusese implicată 
contrar voinței și sentimentelor po
porului. a

în condițiile favorabile ale intensi
ficării luptei unite a tuturor forțelor 
antifasciste, democratice și patriotice 
interne, precum și în împrejurările 
internaționale prielnice create de 
victoriile dobindite pe front de ar
mata sovietică, de succesele întregii 
coaliții antihitleriste. Partidul Co
munist Român a organizat și înfăp
tuit insurecția națională armată an
tifascistă și antiimperialistă înlătu- 
rind cu hotărire dictatura fascistă, 
care a constituit cea mai neagră pe
rioadă din istoria modernă a Româ
niei, tara noastră s-a alăturat, cu în
tregul său potential militar și eco
nomic. cu toate forțele sale coaliției 
antihitleriste. aducînd o însemnată 
contribuție la zdrobirea pozițiilor 
Germaniei fasciste din Balcani, la 
dezvoltarea operațiunilor ofensive 
spre Europa centrală, la victoria 
finală asupra fascismului.

Astăzi. în acest moment solemn se 
cuvine să evocăm cu venerație și 
adincă recunoștință înaltul eroism și 
patriotism de care au dat dovadă 
militantii comuniști, toti participantii 
Ia insurecție, ostașii și ofițerii care 
au luptat cu o vitejie demnă de ma

rile tradiții patriotice ale oștirilor 
române și s-au jertfit pentru dezro
birea tării, pentru redobindirea li
bertății și independentei naționale, 
pentru fericirea poporului nostru.

Exprimăm, de asemenea, recunoș
tința noastră fierbinte fată de bravii 
ostasi ai armatei sovietice, care, pur- 
tind cu eroism greul războiului, au 
luptat și au dat uriașe jertfe pentru 
înfrîngerea Germaniei naziste, pen
tru eliberarea popoarelor de sub 
robia fascistă In lupta dusă cot la 
cot de către ostașii români și sovie
tici pentru eliberarea României, apoi 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei. pînă la victoria definitivă 
asupra fascismului, s-a dezvoltat și 
s-a Cimentat puternic prietenia din
tre poporul român și popoarele Uni
unii Sovietice.

Aducem, de asemenea, un călduros 
omagiu contribuției importante la 
victoria asupra agresorilor adusă de 
celelalte state și popoare ale coaliției 
antifasciste, de milioanele de luptă
tori din mișcările de rezistentă din 
țările cotropite de hitleriști.

Actul revoluționar de la 23 August 
1944 a marcat începutul unor profun
de transformări în viata societății 
românești, punctul de plecare spre
(Continuare in pag. a Il-a)

Recepție 
oferită de Comitetul Central

al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de Stat 
si Guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit. în seara zilei de 
22 august, la Palatul din Piața Vic
toriei. o recepție cu prilejul celei 
de-a XXXII-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar genera) al Parti
dului Comunist Român, președintele 
RepubliciizSocialiste România, a fost 
intonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La recepție au luat parte membri 
si membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretari ai C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat si ai guvernului, vechi militanti 
ai mișcării comuniste și muncitorești 
din tara noastră, membri ai condu
cerii unor instituții centrale, organi
zațiilor de masă si obștești, partici-

Astăzi, 23 August, în Piața Aviatorilor 

din Capitală are loc

Demonstrația oamenilor muncii 
cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării României 

de sub dominația fascistă
Posturile de radio și televiziune vor transmite, incepînd 
din jurul orei 8,30, desfășurarea marii manifestații 

populare

MESAJE
CU PRILEJUI 

MARII 
SĂRBĂTORI 
NAȚIONALE 

A ROMÂNIEI 
în paginile III—IV

POLITICA 
EXTERNĂ 

A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE 

— o politică 
activă, 

constructivă, 
de înalt 
prestigiu 

internațional 
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pantf Ia Insurecția națională armată 
antifascistă și antiimperialistă. gene
rali activi și în rezervă, eroi ai mun
cii socialiste, reprezentanți ai vieții 
economice, științifice și culturale, 
șefi ai cultelor.

Au participat oaspeți de peste ho
tare. reprezentanți ai unor partide 
comuniste, muncitorești, socialiste, 
progresiste din diferite țări, A fost 
de fată, de asemenea, delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-română.

Au fost orezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
alti membri ai corpului diplomatic.’ 
atasati militari, corespondenți ai pre
sei străine.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu oaspeți de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate, de 
prietenie.
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mărețe și nepieritoare înfăptuiri în 
toate domeniile vieții economico-so
ciale. Bilanțul amplelor bătălii revo
luționare din anii imediat următori 
ai eliberării a înscris. în această pe
rioadă, o serie de cuceriri 
mentale pentru noile destine 
triei. cum sînt : trecerea 
politice în mîinile clasei ____
toare și ale aliaților ei. naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție din industrie și apoi generali
zarea relațiilor socialiste în întreaga 
economie, făurirea economiei socia
liste unitare, lichidarea exploatării 
omului de către om, realizarea depli
nei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Partidul a organizat și condus cu 
hotărîre eforturile oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — pentru refacerea 
economiei naționale, clasa munci
toare demonstrîndu-și pe deplin ca
pacitatea de a construi o industrie 
modernă, care să pună în valoare 
bogățiile naționale, iscusința și spiri
tul creator al poporului român. Con
comitent cu dezvoltarea puternică a 
industriei s-a trecut la organizarea 
sectorului de stat și coopera
tist în agricultură, creîndu-se condiții 
pentru trecerea la organizarea și 
conducerea planificată a economiei, 
la desfășurarea cu succes a operei 
de construire a bazei tehnico-mate
riale a noii orînduiri, de ridicare 
continuă a nivelului de trai al po
porului, de consolidare a independen
tei și suveranității naționale.

O importantă deosebită pentru dez
voltarea construcției socialiste în 
patria noastră a avut-o cel de-al 
IX-lea Congres al partidului din 1965, 
care a marcat un moment de cotitură 
în orientarea politicii de edificare 
economico-socială a tării, determi- 
nînd un nou curs dezvoltării noastre, 
corespunzător tendințelor moderne, 
contemporane, posibilităților și nece
sităților de perspectivă ale României 
socialiste.

Pe baza progreselor înregistrate, 
la Congresul al X-lea și Conferința 
Națională a partidului din 1972 și-au 
găsit o nouă și strălucită reflectare 
orientările majore ale politicii par
tidului și statului nostru îndreptate 
spre accelerarea ritmului creșterii 
economice, îmbunătățirea structurii 
producției industriale, spre perfec
ționarea conducerii și organizării în
tregii activități economico-sociale, 
spre perfecționarea relațiilor de pro
ducție și sociale. Partidul a desfășu
rat o activitate susținută pentru dez
voltarea democrației socialiste, lărgi
rea cadrului organizatoric de parti
cipare a maselor la conducerea so
cietății, întărirea legalității socialis
te, afirmarea principiilor eticii și 
echității socialiste.

Iată de ce putem afirma cu deplin 
temei că, prin transformările înnoi
toare petrecute în toate sferele vieții 
economico-sociale, prin amploarea și 
profunzimea progreselor câhtitâtîve. 
și calitative, prin ritmurile fără pre
cedent ale întregii dezvoltări a tării, 
ultimul deceniu constituie perioada 
cea mai fertilă, cea mai bogată in 
împliniri din întreaga istorie a 
României.

în conștiința poporului nostru, ma
rile succese dobîndite pe calea con
struirii unei vieți noi de bunăstare 
și fericire sînt indisolubil legate de 
activitatea prodigioasă, neobosită, 
pătrunsă de pilduitor patriotism și 
pasiune revoluționară, desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului, de contri
buția sa decisivă la fundamentarea 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste. înaltele trăsături pro
prii activității secretarului general al 
partidului — capacitatea de a solu
ționa științific problemele complexe 
ale evoluției societății, de a elabora 
soluții viabile, deschizătoare de căi 
largi pentru progresul neîntrerupt, 
nesecatul dinamism și consecvența 
în afirmarea noului, în eliminarea a 
tot ceea ce se dovedește perimat, 
contactul strins cu poporul, devota
mentul fierbinte față de interesele 
vitale ale națiunii, fată de cauza co
munismului — reflectă acele nobile 
caracteristici ale partidului, care asi
gură îndeplinirea în mod strălucit a 
rolului său de forță politică condu
cătoare în societatea noastră.

funda- 
ale pa- 
puterii 
munci-

Stimat! tovarăși,
Succesele obținute de oamenii 

muncii din patria noastră în cincina
lul precedent vor fi considerabil am
plificate în perioada următoare prin 
realizarea neabătută a hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, care a fundamentat cu riguro
zitate științifică, în Programul adop
tat, obiectivele edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism. 
Planul cincinal 1976—1980 asigură 
dezvoltarea și modernizarea în ritm 
susținut a bazei tehnico-materiale, 
progresul armonios și multilateral al 
tuturor ramurilor și sectoarelor de 
activitate, accentuarea laturilor cali
tative ale întregii activități econo
mice și sociale, aplicarea largă a 
celor mai înaintate cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ridicarea eficienței în 
toate sectoarele de activitate, parti
ciparea mai intensă a tării la schim
bul mondial de valori materiale și 
spirituale, la diviziunea internațio
nală a muncii.

Realizînd o armonioasă împletire a 
criteriilor eficientei economice cu 
cele de ordin social și politic, în spi
ritul umanismului socialist, al egali
tății între toți membrii societății, în 
cursul noului plan cincinal se va tre
ce pe un front și mai larg la realiza
rea programului unitar de dezvoltare 
echilibrată a potențialului economic 
și de ridicare socială a tuturor jude
țelor și localităților patriei, ție asigu
rare, pe această bază, a creșterii 
continue a nivelului de civilizație și 
bunăstare al întregului popor. Prin 
menținerea unei înalte rate a acu
mulării, în actualul cincinal pentru 
fondul de dezvoltare se va aloca 33— 
34 la sută din venitul național, a- 
ceasta fiind singura alternativă pen
tru a realiza o creștere economică 
accelerată, pentru dezvoltarea in 
ritm susținut a tuturor ramurilor 
economiei naționale și, în primul 
rind, a industriei, pentru depășirea 
lntr-un termen cit mai scurt a sta
diului de tară în curs de dezvoltare 
și ridicarea României în rîndul sta
telor avansate din punct de vedere 
industrial.

Pe baza orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidului va 
fi continuată în mod susținut politica 
de industrializare socialistă, punîn- 
du-se un accent deosebit pe moder
nizarea structurii industriei, pe dez
voltarea cu prioritate a domeniilor 
purtătoare ale tehnicii de vîrf. pe 
afirmarea puternică a revoluției teh- 
nico-științifice în toate domeniile 
activității economice și sociale.
i Agricultura — ramură de bază a

economiei naționale — va cunoaște, 
de asemenea, un inteps proces de 
dezvoltare și modernizare. In această 
perioadă urmează să se încheie pro
cesul de mecanizare a lucrărilor agri
cole și să fie satisfăcute cerințele de 
îngrășăminte și alte substanțe chi
mice necesare agriculturii, să se în
treprindă noi măsuri pentru crește
rea suprafețelor irigate și îndiguite, 
extinderea acțiunilor de regularizare 
a cursurilor de apă, creșterea califi
cării lucrătorilor în vederea realiză
rii unei agriculturi moderne și efi
ciente.

Pe baza creșterii potențialului eco
nomic al tării, actualul plan cincinal 
prevede un amplu program de mă
suri menite să asigure ridicarea ne
contenită a nivelului de trai al 
poporului. La sfîrșitul perioadei, 
comparativ cu 1975, retribuția reală 
a oamenilor muncii va fi cu 18—22 
la sută mai mare, iar veniturile ță
rănimii cu 20—29 la sută ; se va 
trece la reducerea treptată a duratei 
săptămînii de lucru. Edificator pen
tru grija partidului și statului fată 
de ridicarea nivelului de trai al 
poporului este și Programul national 
recent adoptat privind creșterea pro
ducției și a desfacerilor către popu
lație a bunurilor de consum, care va 
asigura condiții tot mai 
bune pentru satisfacerea ce
rințelor de consum ale popu
lației.

Ca urmare a preocupării 
conducerii partidului și sta
tului șint create toate pre
misele pentru realizarea o- 
biectivelor cutezătoare cu
prinse în Planul national 
unic de dezvoltare econo
mico-socială a României pe 
perioada 
cum 
Nicolae < 
comună 
trai al 
Român 
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale : „dispunem 
de tot ce este necesar, avem 
o clasă muncitoare minuna
tă, o țărănime și o intelec
tualitate minunate, un popor 
hotărît să nu precupețească 
nimic pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru. A- 
vem un partid puternic, care 
a demonstrat că știe să ac
ționeze cu hotărîre pentru 
realizarea programului pe 
care și l-a propus".

Edificatoare în acest sens 
sînt rezultatele remarcabile 
cu care oamenii muncii, în
tregul nostru popor întîmpi- 
nă această măreață sărbă
toare națională. Prevederile 
stabilite în plan pentru primele șapte 
luni au fost îndeplinite cu succes, 
realizîndu-se o creștere a producției 
industriale globale cu 11,1 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, iar a indicatorului producti
vității muncii cu 9,2 la sută, pe a- 
ceastă cale obținîh'du-se' circa 83.1a 
sută din sporul producției globale 
industriale. ' ,

în agricultură s-a încheiat recolta
rea cerealelor, iar acum se depun 
eforturi susținute pentru pregătirea 
campaniei agricole de toamnă, pen
tru dezvoltarea zootehniei și spori
rea producției animaliere.

Se îndeplinesc cu consecvență pre
vederile referitoare la sporirea veni
tului național, la creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor. Succese însemnate 
s-au obținut în dezvoltarea învăță- 
mîntului și cercetării științifice, a 
artei și culturii, în activitatea edu
cativă și cultural-sportivă, precum și 
în celelalte sectoare ale vieții so
ciale.

Pentru eforturile rodnice, pline 
de abnegație, închinate propășirii 
patriei noastre socialiste, permi- 
teti-mi ca. în numele și din însărci
narea conducerii partidului și statu
lui. a secretarului general, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să adresez clasei munci
toare. țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în măreața o- 
peră de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Realizarea în cele mai bune condi
ții a obiectivelor ce ne revin in a- 
cest an, ca de altfel pe întreaga pe
rioadă a cincinalului 1976—1980. pune 
în fata organelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor îndatoriri de 
mare însemnătate și răspundere pe 
linia gospodăririi cît mai rationale a 
întreprinderilor. organizării după 
princiari cu adevărat științifice a 
producției și muncii în toate sectoa
rele de activitate, asigurării aprovi
zionării tehnico-materiale și bazei 
energetice prin punerea în mai mare 
măsură în valoare a resurselor in-

terne de materii prime, materiale, 
combustibili și energie. Concomitent, 
este necesar să ne preocupăm mai 
insistent de reducerea cheltuielilor 
de producție și. mai ales, a celor ma
teriale. de utilizarea pe scară mai 
largă a înlocuitorilor. valorificarea 
deșeurilor și a resurselor secundare.

In condițiile revoluției tehnico-ști- 
ințifice actuale, ridicarea la parame
trii tehnico-funcționali și economici 
mondiali a produselor noastre con
stituie o ’ sarcină esențială a indus
triei românești ; de aceea, acestui o- 
biectiv trebuie să i 
tenție prioritară în 
derile, astfel îneît 
fabricii 
titlu de 
rească.

Avem 
gram de investiții, 
în perioada 1976—1980 aproape 1 000 
miliarde lei. Stadiul execuției planu
lui de investiții pe primele 7 luni ale 
anului în curs arată că este necesa
ră aplicarea unor măsuri și mai fer- 

. me pentru intensificarea ritmurilor 
de realizare a investițiilor, respecta
rea cu strictețe a termenelor de li
vrare și punere in funcțiune a mași
nilor. utilajelor tehnologice, a tutu
ror obiectivelor, organizarea exem-

să devină 
mîndrie si

se acorde o a- 
toate întreprin- 

prestigiul mărcii 
pretutindeni un 

onoare muncito-
de Înfăptuit un vast pro- 

care însumează
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i 1976—1980. Așa 
aprecia tovarășul 
Ceaușescu la ședința 
a Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
și Consiliului Su-

P.C.R., primarul general al Capitalei, 
care a spus :

Este pentru noi o deosebită cinste 
ca, in numele comuniștilor, al tutu
ror locuitorilor Capitalei, să salutăm 
cu profundă stimă și înaltă conside
rație pe cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Primul secretar al comitetului mu
nicipal de partid a salutat, de ase
menea, pe ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului nostru, 
precum și prezența la adunare a 
unor prieteni de peste hotare, a 
membrilor corpului diplomatic.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al
tului Politiț Executiv al 
P.C.R.. viceprim-ministru al 
nului.

In Încheierea adunării, cel 
ti ovaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Româ
nia socialistă și poporul său con
structor al vieții-noi, pentru secreta
rul general al partidului si președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Intr-o simbolică alăturare se acla
mă „Ceaușescu—P.C.R.". „Ceaușescu 
și poporul", răsună aplauze, urale. 
Atmosfera de puternic entuziasm In 
care ia sfîrșit adunarea festivă ex
primă sentimentele de 
binte pe care Întregul 
trește fată de partid și 
general, simțămintele 
satisfacție și mîndrie patriotică pen
tru tot ceea ce s-a înfăptuit si se în
făptuiește. sub conducerea P.C.R.. pe 
pămîntul scump al patriei, pentru 
creșterea continuă a prestigiului 
României socialiste in lume, hotări- 
rea fermă a tuturor cetățenilor tării 
de a Înfăptui, cu pasiune și abnega
ție revoluționară, obiectivele cuteză-

tale noi. la rezolvarea marilor pro
bleme ale vieții internaționale.

După cum se știe, fn întreaga sa 
activitate internațională. România si
tuează pe primul olan dezvoltarea 
colaborării cu toate tarile- socialiste, 
militînd constant pentru amplifica
rea relațiilor de prietenie, solidari
tate si conlucrare multilaterală cu a- 
ceste țâri. România acordă, totodată, 
o atentie deosebită lărgirii relațiilor 
de prietenie, solidaritate si colabora
re cu tinerele state independente, cu 
țările In curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, spriiină activ lupta 
popoarelor pentru eliberarea națio
nală, pentru lichidarea politicii co
lonialiste si neocolonialiste. pentru a- 
firmarea de sine stătătoare a tuturor 
națiunilor. Extindem, de asemenea, 
colaborarea cu țările capitaliste 
voltate. cu toate statele lumii, 
deosebire de orînduire socială.

Acționăm perseverent pentru 
movarea unei largi si neîngrădite 
cooperări între toate popoarele, si- 
tuind ferm la baza relațiilor noastre 
externe principiile independentei si 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc.

România militează neabătut pentru 
lichidarea subdezvoltării si instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale. înlăturarea inegalități
lor economice si politice existente în 
lume si promovarea unor raporturi 
echitabile intre toate statele pe baza 
respectării dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpîn deplin pe bogățiile 
naționale, de a-si alege liber calea 
dezvoltării economico-sociale. fără 
nici un amestec din afară.

Un loc de primă importantă în po
litica externă a României îl ocupă 
înfăptuirea securității europene : tara 
noastră consideră 
acționeze cu toată ____
plicarea integrală a documentelor 
Conferinței pentru 
perare în Europa — care constituie 
un tot unitar — pentru traducerea 
exemplară în viată a principiilor si 
normelor înscrise în aceste docu
mente.

Tinind seama de interdependenta 
tot mai strînsă dintre situația dife
ritelor regiuni ale lumii, tara noas
tră acționează neabătut pentru stin
gerea tuturor focarelor de încordare 
$i conflicte, pentru solutionarea pe 
cale politică, a tratativelor, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

Pornind de la imperativele destin
derii. păcii si colaborării intre state. 
România militează statornic si cu 
toată fermitatea pentru adoptarea u- 
nor măsuri concrete de dezarmare. 
Si în primul rind de dezarmare nu
cleară. pentru participarea largă si 
în condiții de deplină egalitate a tu
turor popoarelor la soluționarea pro
blemelor complexe cu care este con
fruntată lumea actuală, pentru creș
terea rolului O.N.U. în întreaga viată 
internațională.

tate cu aceste prilejuri vădește, o 
dată in plus, consecventa cu care 
partidul, conducerea sa acționează 
în direcția perfecționării relațiilor de 
producție și sociale. îmbunătățirii 
activității organismelor de conduce
re socială, creării cadrului organiza
toric pentru participarea activă a 
tuturor oamenilor muncii la condu
cerea societății, asigurării unui dia
log permanent dti cele mai diverse 
categorii de oameni ai muncii, creș
terii răspunderii «civice si inițiativei 
maselor, în dubla lor calitate de pro
ducători și stăpini ai avu',.ei 
nale.

Viziunea largă, complexă a 
dului nostru despre făurirea 
tații socialiste multilateral dezvolta
te se reflectă deopotrivă în preocu
parea pentru ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii. îmbunătățirea 
întregii activități ideologice-educati- 
ve. ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor, generalizarea la scara în
tregii societăți a spiritului revolu
ționar. afirmarea plenară în întrea
ga viață socială a principiilor eticii 
și echității socialiste. Asa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
greșul educației 
turii socialiste.
nou, constructor 

mal drepte orînduiri 
constituie cea mai i 
mai comnlexă 
mai nobilă răspundere. în
datorirea revoluționară de 
onoare, a partidului nostru 
comunist".

O realizare de importantă 
esențială a partidului nostru 
o constituie solutionarea 
marxist-leninistă a proble
mei naționale. înfăptuirea 
deplinei egalități în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționali
tate. Această politică asigură 
cadrul cel mai prielnic pen
tru continuarea si dezvolta
rea pe un olan superior a 
tradițiilor vieții, muncii si 
luptei comune care au ca
racterizat de-a lungul veacu
rilor conviețuirea poporului 
român cu naționalitățile con
locuitoare din România, 
duce la întărirea pe mai de
parte a coeziunii si frăției 
în lupta pentru realizarea 
idealurilor mărețe ale socia
lismului si comunismului ne 
pămintul patriei.

Toate marile înfăptuiri ale 
poporului nostru, perspecti
vele strălucite ce-i stau în 
fată sînt direct legate de 
ampla activitate politică, or
ganizatorică si ideologică a 
Partidului Comunist Român. 

Acționînd ferm și ■ cu clarviziune 
politică. în spiritul concepției mate- 
rialist-dialectice și istorice aplicate 
în mod creator la condițiile concrete 
ale României, partidul si-a onorat cu 
cinste misiunea revoluționară, de 
importantă cardinală, de a conduce 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec- 
ttialitatea, pe' toti oamenii muncii în 
grandioasa- operă de zidire pe pă
mîntul patriei a celei mai drepte 
orînduiri — societatea socialistă si 
comunistă. Realizarea marilor obiec
tive stabilite pentru etapa actuală 
de dezvoltare a tării face necesare 
întărirea în continuare a rolului con
ducător al partidului, perfectionarea 
formelor și metodelor de exerci
tare a acestui rol în toate sferele 
vieții sociale. Se poate spune cu 
deplin temei că întărirea rolului con
ducător al partidului comunist repre
zintă chezășia înfăptuirii cu succes 
a Programului făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării României spre comunism.

politice și 
„formarea 
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piară a muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei pe șantiere. Concomitent 
trebuie acordată o atenție sporită u- 
tilizării cu maxim randament a mij
loacelor de producție existente, a tu
turor suprafețelor, astfel îneît de la 
fiecare utilaj, de pe—fiecare-.metru 
pătrat de suprafață construită să ob
ținem valori materiale cît mai mari. ' 

In agricultură, o deosebită aten
ție - trebuie acordată în această pe
rioadă terminării la timp și în con
diții calitative corespunzătoare a a- 
răturilor de vară, recoltării și de
pozitării furajelor, bunei îngrijiri a 
animalelor și creșterii producției a- 
cestora, întreținerii culturilor succe
sive. pregătirilor temeinice în vede
rea efectuării însămîntărilor de 
toamnă și strîngerii recoltei de po-' 
rumb, plante tehnice, de legume, 
fructe și struguri, precum și livrării 
în totalitate a produselor contracta
te la fondul central.

Realizarea integrală a obiectivelor 
mobilizatoare ale actualului cincinal 
gste strins legată de dezvoltarea pe 
scară largă a relațiilor de coopera
re pe multiple planuri, cu toate sta
tele. de efectuarea unui comerț ex
terior dinamic și eficient. In vede
rea realizării unei balanțe de plăți 
echilibrate trebuie să asigurăm creș
terea substanțială a exporturilor, să 
ridicăm în continuare gradul de com
petitivitate al produselor prin valo
rificarea mai deplină a potențialu
lui de creație al cercetării noastre 
științifice, să gospodărim cu maximă 
eficiență resursele valutare ale țării.

Stimați tovarăși.
Viața politică, socială șl spirituală 

a tării a cunoscut în ultimii ani o 
puternică efervescentă, punînd deo
sebit de pregnant în evidentă faptul 
că partidul nostru concepe înainta
rea pe calea socialismului ca un pro
ces complex, care are ca o compo
nentă esențială dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste. In aceas*ă 
perspectivă se înscrie desfășurarea 
în ultima perioadă a unor mari eve
nimente politice, cum sînt Congresul 
consiliilor populare și Congresul e- 
ducației politice și al culturii socia
liste.

întregul ansamblu de măsuri adop-

la Con- 
i al cul- 

omului 
ai ceicl 

I sociale, 
mare șl 

sarcină, cea

că trebuie să se 
energia pentru a-
securitate si coo-

dragoste fier- 
popor le nu- 
secretarul său 
de profundă

momente ale eroicului 
oamenii muncii 
maghiari, ger- 

nationalităti — In 
trecut de la elibe- 
sub dominația fas- 
fermă a Întregului 
a Înfăptui politica

toare stabilite de Congresul al XT- 
lea. Programul partidului de făuriră 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de Înaintare pe calea 
comunismului.

In continuare a avut loc un spec
tacol festiv.

Creațiile artistice prezentate au 
evocat, cu deosebită forță sugestivă, 
actul crucial de la 23 August 1944, 
precum și
drum străbătut de 
înfrățiți — români, 
mani și de alte 
răstimpul care a 
rarea patriei de 
cistă. hotărîrea 
nostru popor de 
partidului, de a edifica societatea so
cialistă multilateral dezvoltată pe pă
mîntul patriei noastre.

Cintecele șl dansurile, poezia pa
triotică au adus pe scenă comorile 
spirituale ale neamului nostru, ale 
vieții demne și 
muncii, propășirii 
înfloririi României 
tacolul a culminat 
„E scris pe tricolor unire".

La reușita spectacolului și-au adu» 
contribuția ansamblurile reunite 
„Doina", al armatei, si „Rapsodia 
Română", al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. corurile Filarmonicii 
..George Enescu" si Radioteieviziunil 
române, baletul Operei Române, co
lectivele de dansuri ale ansambluri
lor U.T.C. si „Doina Bucurestiului",' 
precum și valoroși artiști ai scenelor 
lirice șl dramatice bucurestene.

La sfîrșitul spectacolului, artiștilor 
le-au fost oferite flori din partea 
conducerii de partid sl de stat.

Asistenta ovaționează minute în 
șir. aclamă „Ceaușescu—P.C.R.". In
tr-o puternică manifestare pentru 
Partidul Comunist Român, inițiato
rul și conducătorul tuturor victorii
lor noastre, pentru secretarul său ge
nerat

OASPEȚI

La invitația unor comitete județe
ne. municipale, orășenești și comu
nale de partid. în tara noastră au 
sosit delegații din țări socialiste, for
mate din reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, pentru 
a participa la manifestările prilejui
te de cea de-a XXXII-a aniversare 
a eliberării României de sub domi
nația fascistă.

ria spiritul .ppzltiei sale consecvent,.,qccjAu sosit: în județul Galați — de- 
internâtionaliste. • Partidul ^Comunist;• ■ - ■ - ■ ....................... ... — - ---- '
Român dezvoltă relațiile de priete- 
nie.și-,«elaborare cu partidele <.c<wiF>u-gj , 
niște și muncitorești, cu partidele so
cialiste și social-democrate. cu toate 
forțele revoluționare, democratice si 
progresiste, antiimperlaliste. Partidul 
nostru si-a adus contribuția con
structivă la succesul Conferinței par
tidelor comuniste si muncitorești din 
Europa și este hotărît să acționeze 
în continuare pentru creșterea rolu
lui partidelor comuniste si muncito
rești în viata politică de pe conti
nentul european, pentru afirmarea 
principiilor noi de relații dintre par
tide. făurirea unității de tip nou a 
mișcării comuniste si muncitorești.

legația ț regiunii Astrahan (U.R.S.Si),

libere. închinată 
poporului nostru, 
socialiste. Spec- 

cu vibrantul imn

(Agerprei)

HOTARE

Stimati tovarăși.
Avînd în vedere interesele funda

mentale ale poporului român, ale 
cauzei păcii, destinderii si colaboră
rii mondiale. România socialistă des
fășoară o amplă activitate interna
țională, militează cu hotărîre și con
secvență pentru realizarea și dezvol
tarea unor relații noi. profund de
mocratice între națiuni, pentru fău
rirea unei lumi mai drepte si mal 
bune pe planeta noastră.

Este un fapt cunoscut si apreciat 
de întregul partid, de întregul po
por că în elaborarea si înfăptuirea 
politicii noastre externe rolul deter
minant revine secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. activi
tății sale pătrunse de fierbinte pa
triotism și internationalism consec
vent. Vizitele efectuate în numeroa
se țări, convorbirile purtate cu con
ducători de state și partide, decla
rațiile solemne. înțelegerile si acor
durile semnate cu aceste prilejuri au 
deschis Orizonturi tot mai largi poli
ticii de pace si colaborare a Româ
niei. constituind contribuții deosebii 
de valoroase la stimularea cursului 
spre destindere pe arena mondială, 
la promovarea unor relații inters'a-

Stimați tovarăși.
La această măreață sărbătoare na

țională. oamenii muncii din tara 
noastră — tineri și virstnici, 
bărbați și femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
își afirmă încă o dată si cu entu
ziasm nelimitat voința fermă de a 
înfăptui in mod exemplar politica in
ternă și externă a României. Strins 
uniți în jurul partidului, al celui mai 
iubit și credincios fiu al său — se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu — dind do
vadă de o înaltă conștiință socialistă, 
de responsabilitate si abnegație în 
muncă, să facem totul pentru ca 
România socialistă să devină mereu 
mai puternică, mai prosperă, mai în
floritoare. să Înainteze impetuos pe 
drumul progresului neîntrerupt si al 
civilizației !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general 
— tovarășul Nicolae Ceausescu 1

Trăiască harnicul și talentatul po
por român — făuritorul societății so
cialiste multilateral dezvoltate !

Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace și colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă si mai bună 1

condusă de P. A. Kolișevski. secre- 
' ’taf al Comitetului regional de partid, 

și delegația raionului Vulcănești 
(U.R.S.S.). condusă de D. I. Nedelcu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid ; în județul Suceava — 
delegația regiunii Cernăuți (U.R.S.S.), 
condusă de E. S. Bodnar, secretar al 
Comitetului regional de partid ; în 
județul Maramureș — delegația re
giunii Ivano-Frankovsk (U.R.S.S.), 
condusă de P F. Bezruk, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid î în județul Satu-Mare — 
delegația regiunii Transcarpatica 
(U.R.S.S.). condusă de A. A. Șesti- 
desiatnîi. secretar al Comitetului re
gional de partid, si delegația județu
lui Szabolcs-Szatmar (R. P. Ungară), 
condusă de Hoszu Laszlo. secretar al 
Comitetului județean de partid ; în 
județul Botoșani — delegația raio
nului Fălești (U.R.S.S.). condusă de 
E. G. Porcescu. secretar al Comite
tului raional de partid, și delegația 
raionului Rîșcani (U.R.S.S.). condusă 
de D G. Gutu. secretar al Comite
tului raional de partid : în județul 
Vaslui — delegația raionului Leova 
(U.R.S.S.). condusă de I. V. Vicicu, 
secretar al Comitetului raional de 
partid ; în județul Olt — delegația 
județului Mihailovgrad (R. P. Bulga
ria). condusă de Ivan Petrov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean ; în județul Ilfov — dele
gația județului Ruse (R. P. Bulga
ria). condusă de Gheorghi Koltev, 
secretar al Comitetului județean de 
partid ; In județul Constanta — de
legația iudetului Tolbuhin (R. P. Bul
garia). condusă de Petar Petkov. se
cretar al Comitetului județean de 
partid : în județul Brăila — dele
gația iudetului Plevna (R. P. Bulga

secretar al 
de partid; 
— delega- 

(U.R.S.S.),
Bîrlad 
Cahul

A. Golubev, secretar 
raional de partid : în

ria). condusă de Metodii Toșev, ■•- 
cretar al Comitetului județean da 
partid ; în județul Dolj — delegația 
județului Vrața (R. P. Bulgaria), con
dusă de Svetovar Betrușkov. secre
tar al Comitetului ju'detean de partid; 
in județul Ialomița — delegația ju
dețului Silistra (R. P. Bulgaria), con
dusă de Todor Dimitrov, secretar al 
Comitetului județean de partid ; în 
județul Teleorman — delegația ju
dețului Veiiko Tîrnovo (R. P. Bulga
ria). condusă de Iosif Nikolaev Do- 
brev. secretar al Comitetului jude
țean de partid ; în județul Mehedinți
— delegația județului Vidin (R. P. 
Bulgaria), condusă de Maria C. Lip- 
kova. membru al biroului Comitetu
lui județean de partid ; în județul 
Bihor — delegația județului Hajdu- 
Bihar (R. P. Ungară), condusă de 
Fiilop Jânos, secretar al Comitetu
lui județean de partid ; în județul 
Arad — delegația județului Bekeț 
(R. P. Ungară), condusă de Csaatâri 
Bela, secretar al Comitetului județean 
de partid ; in județul Timiș — de
legația provinciei Voivodina (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Bogdan Tan- 
kosici. membru al Comitetului exe
cutiv al Prezidiului Comitetului pro
vincial. delegația județului Csongrad 
(R. P. Ungară), condusă de Perzesi 
Lăszlo, președintele Consiliului popu
lar județean, si delegația regiunii 
Gera (R. D. Germană). condusă de 
Guști Paczulla. secretar al Comite
tului regional de partid ; în județul 
Argeș — delegația regiunii Slovacia 
Centrală (R. S. Cehoslovacă), con
dusă de Bela Igor. 
Comitetului regional 
în municipiul 
tia raionului 
condusă de N. 
al Comitetului
municipiul Hunedoara — delegația 
orașului Makeevka (U.R.S.S.). con
dusă de E. P. Krighin, prim-secretar 
al Comitetului raional Gornetki; în 
municipiul Rimnicu-Viicea — delega
ția raionului Kromeriz (R. S. Ceho
slovacă), condusă de Bohumil Ham- 
sik, prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid ; in municipiul Arad
— delegația orașului Zrenian (R. S. F. 
Iugoslavia), condusă de Benat Pal. 
locțiitor al secretarului Comitetului 
orășenesc de partid : în municipiul 
Pitești — delegația orașului Kraguie- 
vat (R. S. F. Iugoslavia), condusă da 
G. Kostice, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid: în municipiul 
Reșița — delegația orașului Pancevo 
(R. S. F. Iugoslavia), condusă d« 
Koțonevat Dușan. președintele Scupș- 
cinei locale ; in municipiul Piatra 
Neamț — delegația orașului Ohrid 
(R. S. F. Iugoslavia), condusă de Liu- 
ben Batcovski. președintele Scupșci- 
nei locale ; în municipiul Lugoj 
delegația orașului Vîrșet (R. S. F. 
Iugoslavia), condusă de Bojidar 
Sturza, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid ; în municipiul Timi
șoara — delegația orașului Novi Sad 
(R. S. F. Iugoslavia), condusă de Io
sif Cikoș, membru al secretariatului 
Comitetului orășenesc de partid ; in 
municipiul Drobeta Turnu-Severin — 
delegația orașelor Negotin, Kladovo și 
Zaiecear (R.S.F. Iugoslavia), condusă 
de Dragoljub Dragșan. secretar al 
Conferinței Uniunii Comuniștilor din 
Serbia pentru regiunea Timok ; în 
orașul Pașcani — delegația raionului 
Ungheni (U.R.S.S.). condusă de Lidia 
Kravet. secretar al Comitetului ra
ional de partid : in orașul Cîmpu- 
lung-Muscel — delegația orașului 
Zwolen (R. S. Cehoslovacă), condusă 
de Stefan Lizbetin, secretar al Co
mitetului raional Zwolen al P.C. 
Slovac ; in orașul Jimbolia — dele
gația orașului Kikinda (R. S. F. Iu
goslavia). condusă de Nicola Barose- 
vici. secretar al Comitetului orășe
nesc de partid ; în comuna Scorni- 
cești — delegația comunei Praveț 
(R. P. Bulgaria), condusă de Vasil 
Gheorghiev Jivkov. secretar al Co
mitetului comunal de partid.
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMÂNIEI
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,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al tuturor oamenilor muncii sovietici, vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, Întregului- popor român călduroase fe
licitări și cele mai bune urări cu ocazia sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste România — cea de-a 32-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist.

Insurecția armată din August 1944, înfăptuită de forțele patriotice 
In frunte cu comuniștii în condițiile ofensivei victorioase a Arma
tei Sovietice, care a zdrobit reazemul armat al regimului lui Anto
nescu, a deschis o nouă eră in viața poporului român — era socia
lismului. în anii puterii populare, oamenii muncii din România, sub 
conducerea partidului lor comunist, sprijinindu-se pe colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, au înfăp
tuit prefaceri social-economice radicale, transformîndu-și patria în
tr-un stat socialist cu o economie ce se dezvoltă rapid, cu o știință 
și cultură înaintate. în prezent, transpunînd în viață hotărîrile Con
gresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, poporul român 
construiește cu succes societatea socialistă dezvoltată.

Bucurîndu-se sincer de realizările obținute de oamenii muncii din 
România în construcția socialistă, oamenii sovietici păstrează cu 
grijă și amplifică tradițiile prieteniei și conlucrării reciproce rod
nice dintre partidele, țările și popoarele noastre. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S.- și guvernul sovietic se situează în mod consecvent 
pe linia adîncirii continue multilaterale a legăturilor prietenești cu 
România, a înfăptuirii unei colaborări eficiente între țările noastre 
în toate domeniile vieții.

Sîntem convinși că aceasta corespunde întru totul spiritului și li
terei Tratatului sovieto-român de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală, intereselor țărilor noastre, intereselor generale ale sta
telor socialiste.

Colaborarea sovieto-română constituie o parte inseparabilă a le
găturilor reciproce largi dintre țările socialiste în cadrul C.A.E.R. 
și al Tratatului de la Varșovia.

Marcînd cea de-a 32-a aniversare a eliberării României de fas
cism, constatăm cu un sentiment de legitimă satisfacție că cauza 
păcii, libertății și socialismului, pentru care în zilele lui august 1944 
au luptat ostașii sovietici și patrioții români, dobîndește noi și noi 
succese.

Acțiunile comune susținute ale statelor socialiste, sprijinite de 
forțele progresiste și iubitoare de pace din toate țările au dus la 
mutații pozitive vizibile in situația internațională. După Conferin
ța de la Helsinki, în pofida împotrivirii forțelor militariste și ale 
reacțiunii, au fost făcuți mulți pași importanți pentru materializa
rea destinderii, pentru a se imprima acesteia un caracter ireversibil.

Partidele șl țările noastre subliniază cu deplin temei marea im
portanță a rezultatelor recentei Conferințe a partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa, care a elaborat un complex larg de 
obiective comune, a căror înfăptuire va ajuta la transformarea Eu
ropei într-un continent al păcii, securității, colaborării și progre
sului social.

Felicitîndu-1 pe comuniștii și pe toți oamenii muncii din Româ
nia cu ocazia zilei eliberării de fascism, ne exprimăm încrederea 
fermă că prietenia sovieto-română se va dezvolta cu succes și în 
viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar.

în numele tuturor oamenilor Sovietici, vă dorim dumneavoastră, 
dragi tovarăși, și prin dumneavoastră întregului popor român, noi 
și mari succese în construirea socialismului. în lupta comună a sta
telor socialiste pentru pace și fericire pe pămînt.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSÎGHIN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
,,, i a- & „ ~~ huouș a: .Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România — 

a XXXII-a aniversare de la eliberarea României de sub dominația 
fascistă — transmitem. în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Bulgaria, precum și din partea întregului 
popor bulgar, cele mai cordiale felicitări și urări Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat si Guver
nului Republicii Socialiste România, poporului român și dumnea
voastră personal.

Prin victoriile epocale ale eroicei armate sovietice împotriva ocu- 
pantilor fasciști, precum și prin insurecția armată victorioasă de la 
23 August 1944 împotriva dictaturii militare fasciste au fost puse 
bazele începutului unei noi ere în istoria poporului român. In anii 
puterii populare, oamenii muncii români, sub conducerea partidului 
lor comunist. în strînsă prietenie și cooperare cu Uniunea Sovietică 
si alte țări socialiste frățești, au obținut succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei, științei și culturii. în ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Apartenența țărilor noastre la Tratatul de la Varșovia și C.A.E.R. 
contribuie la accelerarea construirii socialismului In Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România.

Comuniștii bulgari, oamenii muncii din Republica Populară Bul
garia se bucură din toată inima de marile rezultate ale poporului 
român frate obținute în construcția socialistă. în prezent, poporul 
român traduce cu succes în viață hotărîrile celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român și cele privind construirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în patria sa.

Republica Socialistă România întîmpină sărbătoarea sa națională 
în condițiile destinderii continue pe plan internațional, obținută in 
primul rînd ca urmare a eforturilor Uniunii Sovietice, a acțiunilor 
comune ale țărilor socialiste frățești, a luptei lor consecvente îm
potriva forțelor agresiunii și războiului. Fără îndoială, Conferința 
de la Helsinki care a avut loc anul trecut va contribui la evoluția 
pozitivă a coexistenței pașnice între țări cu sisteme sociale diferite. 
Sîntem convinși că Conferința de la Berlin a partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa va da un impuls cauzei unității co
muniștilor, forțelor progresiste și popoarelor in lupta pentru pace, 
securitate, cooperare și progres social.

Subliniem cu satisfacție că în relațiile noastre bilaterale, în 
special în ultimii ani, s-a înregistrat un progres important. Rela
țiile de prietenie dintre Republica Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România, între Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, bazate pe principiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, capătă, cu fiecare an, noi dimensiuni 
si un conținut din ce în ce mai bogat. Ele reprezintă o contribuție 
de seamă la întărirea unității și coeziunii prieteniei dintre țările 
socialiste si mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, urăm 
poporului român prieten și dumneavoastră personal, dragi tovarăși, 
noi și mari succese în construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în lupta pentru victoria socialismului și păcii în Europa 
și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

România, îmi este plăcut să vă adresez, în numele Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului Republicii Guineea-Bissau, precum și 
al meu personal, calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate 
și fericire pentru dumneavoastră, de prosperitate și pace pentru 
poporul român prieten, ale cărui eforturi remarcabile în lupta dîrză 
pentru progres și dreptate socială, sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare, le urmărim cu interes.

Folosesc acest prilej, tovarășe președinte, pentru a vă reafirma 
convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și cooperare care 
există în mod fericit între partidele și guvernele noastre se vor 
lărgi și adinei în lupta comună antiimperialistă. pentru o lume mai 
bună, în interesul popoarelor iubitoare de dreptate și pace și 
al fericirii umanității.

Cu Înaltă și prietenească considerație.

LUIS CABRAL
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a eliberării României. în 

numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al gu
vernului chinez și al poporului chinez, vă transmitem dumneavoas
tră, Partidului Comunist Român, guvernului român și poporului 
frate român calde felicitări.

Ziua de 23 August este o măreață sărbătoare a poporului ro
mân. în decursul secdlelor, eroicul popor român a dus o îndelun
gată luptă curajoasă și dirză împotriva agresiunii din afară, pentru 
păstrarea ființei șale naționale. Insurecția armată înfăptuită acum 
32 de ani a deschis o nouă pagină de luptă revoluționară a poporu
lui fomân. După eliberare, poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, continuînd și dezvoltînd glorioasele tradi
ții de luptă revoluționară, a desfășurat o luptă neabătută împotriva 
agresiunii, subversiunii, controlului, intervenției și ultragierii din 
partea imperialismului și hegemonismului și a apărat independen
ța națională și suveranitatea de stat. Lupta dumneavoastră dreaptă 
s-a bucurat de largă simpatie și sprijin din partea popoarelor re
voluționare din lume. In opera de construire a socialismului, har
nicul popor român, sprijinindu-se pe forțele proprii și muncind 
cu abnegație pentru prosperitatea țării, a obținut însemnate reali
zări. Urăm din inimă poporului frate român ea, strîns unit în ju
rul Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să repurteze noi și tot mai mari victorii în toate dome
niile.

Sîntem profund convinși că solidaritatea militantă și relațiile de 
prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele Chinei 
și României, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, se vor consolida și dezvolta în mod 
sigur și pe mai departe.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

HUA KUO-FEN
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 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Comitetului Popular Central al Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate Coreene și poporului coreean, pre
cum și al nostru personal, vă adresăm, dumneavoastră și. prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România și 
întregului popor român, cele mai calde felicitări și un frățesc salut 
cu ocazia solemnei Zile naționale a poporului român — cea de-a 
XXXII-a aniversare a eliberării României.

Poporul român, în cei 32 de ani împliniți de la eliberarea de sub 
dominația fascistă, respingînd toate încercările de subminare și 
diversiune ale dușmanilor interni și externi, și-a apărat cu fermi
tate independenta națională și suveranitatea, a obținut mari pre
faceri in lupta dusă pentru construirea noii societăți si și-a trans
format tara într-un stat socialist înfloritor și în plină dezvoltare.

Astăzi, poporul român, sub conducerea partidului comunist, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. desfășoară o luptă energică 
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Poporul coreean se bucură sincer de toate rezultatele poporului 
frate român obținute pe drumul construcției socialiste și le salută 
cu căldură.

Cu mare satisfacție, subliniind că din zi în zi se dezvoltă bine 
relațiile frățești de prietenie și colaborare între partidele, guvernele 
și popoarele ambelor noastre țări pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar și în coriformitate cu cerințele Trata
tului de prietenie și colaborare intre cele două țări, vă transmitem, 
din toată inima, dumneavoastră și poporului român noi succese in 
lupta pentru înflorirea patriei.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

PAK SEN CER
Premier al Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

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,
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Mongole și întregului popor mongol, precum 
și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporu
lui frate român cordiale felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a 32-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.

Sîntem bucuroși să constatăm că, în anii ce au trecut, oamenii 
muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
au obținut, prin munca lor plină de abnegație și prin colaborarea 
strînsă cu țările socialiste, mari succese în construirea societății 
socialiste In România.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele și țările noastre, bazate pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dez
volta și întări neabătut în continuare, spre binele popoarelor mon
gol și român, în interesul unității țărilor comunității socialiste, 
triumfului cauzei păcii și securității generale.

în această zi însemnată, vă urăm din tot sufletul dumneavoastră, 
dragi tovarăși, și poporului frate român mari succese în transpu
nerea în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu privire la construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, în lupta pentru pacea și securitatea 
popoarelor în Europa și în întreaga lume.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu ocazia fericitei Zile naționale a României, în numele poporu

lui pakistanez și al meu propriu, adresez Excelentei Voastre și po
porului prieten al Republicii Socialiste România salutări și felicitări 
cordiale

Mă folosesc de acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre viață 
îndelungată, sănătate și fericire pentru ca, sub conducerea dum
neavoastră competentă și inspirată, poporul român să obțină în 
continuare mari succese în realizarea tuturor aspirațiilor și țeluri
lor sale.

Primiți, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei maî 
înalte.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane și 

al meu personal, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre 
felicitări și cele mai bune urări de bunăstare personală, de progres 
și prosperitate în continuare pentru poporul român, cu ocazia ani
versării Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

în numele Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor diri 
Iugoslavia, în numele popoarelor Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și al meu personal, vă adresez cu mare satisfacție dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului 
român cele mai cordiale felicitări și urări pentru progresul continuu 
al poporului prieten al tării dumneavoastră și pentru fericirea dum
neavoastră personală.

Ne bucurăm sincer de succesele pe care poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, le-a obținut în construirea 
societății socialiste. în același timp, doresc să-mi exprim convin
gerea că legăturile prietenești și colaborarea rodnică dintre parti
dele și popoarele noastre se vor întări și mai departe, în spiritul în
țelegerii reciproce, și vor contribui la cauza socialismului și păcii 
in lume.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării României 

de sub dominația nazistă — în cadrul marii victorii mondiale asupra 
fascismului, înfăptuită de Uniunea Sovietică și de numeroase 
popoare, printre care și cel român — ne face plăcere să vă 
transmitem, în numele poporului, al Partidului Comunist, al Gu
vernului Revoluționar din Cuba, precum și în numele nostru per
sonal, un salut frățesc și cordiale felicitări, pe care dorim, prin 
intermediul dumneavoastră, să le adresăm și poporului. Partidului 
Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România.

Cu prilejul acestei aniversări, dorim să vă adresăm urările 
noastre de noi și tot mai mari succese ale României în construirea 
socialismului și să vă exprimăm satisfacția noastră pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și gu
vernele noastre. Odată cu cele mai bune urări ale noastre pentru 
fericirea și progresul poporului frate român, precum și pentru 
bunăstarea sa personală, vă reînnoim expresia celei mai înalte 
considerațiuni și afecțiuni.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului 

Revoluționar al Cubei
OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale- NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul cînd poporul român prieten aniversează sărbă
toarea națională îmi este plăcut de a adresa Excelenței Voastre, 
în numele poporului arab sirian și in numele meu personal, cele 
mai sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire și sănă
tate persoanei dumneavoastră, de progres și prosperitate în toate 
domeniile Republicii Socialiste România.

Folosesc această ocazie pentru a exprima satisfacția mea față 
de dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două 
țări ale noastre, dezvoltare ce corespunde intereselor lor și aspi
rațiilor lor comune și care întărește lupta popoarelor lumii pentru 
obținerea idealurilor lor de libertate, egalitate și de pace bazată 
pe dreptate.

HAFEZ AL-ASSAD

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea celei de-a XXXII-a aniversări a eliberării patriei 

dumneavoastră îmi oferă ocazia de a vă adresa, în numele po
porului congolez, al partidului și guvernului său și în numele 
meu personal, cele mai calde felicitări.

Adresez Excelentei Voastre cele mai bune urări de fericire și 
urez poporului român prieten noi succese în lupta pentru progres 
economic și social.

Permiteți-mi, cu această ocazie, să vă reînnoiesc, Excelență, ex
presia stimei mele celei mai înalte, cu ferma convingere că rela
țiile de cooperare și prietenie existente între țările noastre se vor 
întări în continuare, spre binele popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă și frățească considerațiune,
Comandant MARIEN N'GOUABI

Președintele Republicii Populare Congo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă rog, Excelență, 

să primiți felicitările mele călduroase, pțecum și cele mai bune 
urări din partea poporului elen și a mea personal, de fericire per
sonală și de prosperitate poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență, stimate domnule președinte,
Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, am deosebita plăcere de a vă transmite dumneavoastră, dom
nule președinte, în numele meu și al guvernului și poporului Re
publicii Federale Nigeria, felicitări cordiale și cele mai bune urări.

în perioada recentă, relațiile noastre bilaterale au fost extrem 
de prietenești și. în special în ultimii doi ani. sferele și nivelul 
contactelor au crescut și s-au consolidat. Este speranfa noastră că 
acestea vor deveni și mai trainice în anii care vin.

Am remarcat, de asemenea, cu satisfacție, ajutorul acordat de 
România mișcărilor de eliberare din Africa și sprijinul și solidari
tatea exprimate față de dorințele și aspirațiile Africii.

Permiteți-mi să folosesc această ocazie prielnică pentru a vă 
transmite salutările mele personale și cele mai bune urări, îm
preună cu cele ale guvernului și poporului Nigeriei, pentru sănă
tatea și fericirea dumneavoastră si pentru continua prosperitate și 
bunăstare a poporului prieten al României.

General-locotenent OLUSEGUN OBASANJO
Șeful Guvernului Militar Federal 

al Nigeriei și Comandant Suprem 
al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei eliberării țării dumneavoas

tră, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale 
în numele poporului și guvernului Emiratelor Arabe Unite și 
al meu personal.

Urez Excelentei Voastre o viață fericită și succese continue, 
precum și bunăstare și progres poporului prieten al României.

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Din partea guvernului și poporului din Trinidad-Tobag'o, pre

cum și a mea personal, transmit Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului român felicitări călduroase și cele mai bune urări pen
tru viitor, cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră..

ELLIS CLARKE
Președintele

Republicii Trinidad-Tobago

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a insurecției armate națio

nale antifasciste și antiimperialiste, vă transmitem dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului și poporului Republicii Socialiste România feli
citări cordiale și salutări frățești. Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană salută cu profundă simpatie și bucurie impor
tantele succese obținute de poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, de la eliberarea de sub jugul fascist, în edifi
carea societății socialiste.

Constatăm cu satisfacție că colaborarea frățească dintre partidele, 
statele și popoarele noastre se dezvoltă și se adîncește continuu, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar. Sîntem ferm convinși că întărirea multilaterală a alianței 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state ale comunității socialiste 
va fi și în viitor o garanție de nădejde pentru construirea în con
tinuare a socialismului în țările noastre frățești, pentru schimbarea 
continuă a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea 
păcii, a progresului social și a socialismului în lume.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, și întregului popor 
al Republicii Socialiste România noi succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, iar dumneavoastră personal multă 
sănătate și fericire.

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

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră, am onoarea 

să adresez Excelenței Voastre călduroasele mele felicitări, împre
ună cu urările poporului și guvernului mexican pentru progresul 
continuu al poporului român și pentru fericirea dumneavoastră 
personală.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut, cu ocazia aniversării Zilei naționale a țării 

dumneavoastră, să vă adresez, în numele meu și al poporului egip
tean, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma profunzimea relațiilor de 
prietenie și colaborare existente între cele două popoare ale noas
tre și interesul lor comun în realizarea unei păci bazate pe justiție 
în Orientul Apropiat, precum și în restaurarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinean.

Transmițîndu-vă cele mai bune urări de continuă sănătate și 
fericire, de prosperitate și progres poporului român prieten, sub 
conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, vă rog să primiți asigu
rarea stimei mele celei mai înalte;,, .

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

România, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre, în 
numele poporului turc și al meu personal, sincere felicitări și cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prospe
ritatea poporului român.

Exprim, de asemenea, sincere urări pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Bangladesh mi se alătură pentru a trans

mite Excelenței Voastre și, prin dumneavoastră, guvernului și 
poporului român, sincerele noastre salutări și felicitări cu ocazia 
Zilei eliberării României.

Permiteți-mi, Excelență, să exprim sincera speranță că rela
țiile de prietenie existente între cele două țări ale noastre vor fi 
pe mai departe întărite în anii ce urmează.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră cele 
mai bune urări de sănătate și fericire și de continuu progres și 
prosperitate poporului român.

ABU SADAT MOHAMMAD SAYEM
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, gu

vernul și poporul Republicii Singapore mi se alătură în a vă 
transmite cele mai bune urări și felicitări.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea fericitei sărbători a Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România, de care Republica San Marino este legată prin 
legături cordiale de prietenie, ne oferă plăcuta ocazie de a exprima 
Excelenței Voastre. în numele nostru, al guvernului și poporului 
sanmarinez. cele mai călduroase urări de pace, prosperitate și 
bunăstare națiunii și poporului român.

CLELIO GALASSI
MARIO VENTURINI

Căpitani regenți 
ai Republicii San Marino

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumneavoastră, pri

mul ministru, guvernul și poporul maltez mi se alătură in a vă 
transmite cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări pentru 
fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru prosperitatea 
poporului român.

ANTHONY J. MAMO
Președintele Republicii Malta
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALE A ROMÂNIEI
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 celei de-a 32-a aniversări a eliberării României, vă 

transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, poporului român călduroase salutări prie
tenești și cele măi cordiale felicitări în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Populare Polone, poporului polonez și al 
nostru personal.

Poporul nostru acordă o înaltă apreciere succeselor obținute de 
România prietenă în construcția socialistă, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală între Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comu
nist Român, între Republica Populară Polonă și Republica Socia
listă România, bazate pe principiile marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, se vor dezvolta și adinei în continuare, în 
interesul popoarelor noastre, al comunității socialiste și mișcării 
muncitorești internaționale, al păcii și socialismului.

Folosindu-ne de acest prilej, vă urăm dumneavoastră și poporu
lui român prieten succese în continuare în realizarea sarcinilor con
strucției socialiste.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale a României, cea de-a XXXII-a 

aniversare a eliberării patriei, in numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al' Consiliului Prezidențial 
și Guvernului Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al 
nostru personal, transmitem poporului Republicii Socialiste Româ
nia și dumneavoastră un salut cordial și sincere urări de bine.

Poporul nostru privește cu înaltă apreciere rezultatele obținute 
de poporul muncitor al României vecine, în munca de construire 
a socialismului, in dezvoltarea economiei și culturii.

Dezvoltarea, în oontinuare, a colaborării prietenești dintre Re
publica Populară Ungară și Republica Socialistă România. în spi
ritul marxism-leninismului și internaționalismului socialist, con
stituie interesul comun al popoarelor noastre și servește totodată, 
eficient, creșterii forței comune a țărilor socialiste, cauzei socialis
mului, progresului social și păcii universale.

Avem convingerea că. prin eforturi comune, putem obține noi 
succese in dezvoltarea colaborării și prieteniei noastre, în lărgirea 
âpe mai departe a legăturilor dintre popoarele noastre in poli- 

că. economie, cultură, in toate celelalte domenii ale vieții.
Cu prilejul sărbătorii naționale, dorim Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, tuturor muncitorilor României prie
tene noi succese in construirea societății socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a celei de-a 32-a aniversări a Zilei naționale 

a Republicii Socialiste România, am plăcerea de a transmite Exce
lenței Voastre, In numele guvernului și poporului Ghanei și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru bunăstarea 
personală a Excelenței Voastre și continua prosperitate a poporului 
României.

Am speranța sinceră că relațiile cordiale, care în mod atît de 
fericit există între țările noastre, se vor întări și mai mult in viitor, 
spre binele reciproc al popoarelor noastre.

General I. K. ACHEAMPONG
Șeful statului

și președintele Consiliului Militar Suprem

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale, adresez Excelenței Voastre urările 

mele călduroase de fericire pensonală, de bunăstare și prosperi
tate poporului român.

Marea Ducesă și cu mine ne bucurăm mult să vă revedem in 
curînd la București.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a Zilei naționale, am plăcerea deosebită să 
transmit Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și urări de 
pace și prosperitate continuă, a țării dumneavoastră.

TUANKU YAHYA PETRA IBNI 
ALMARHUM SULTAN IBRAHIM 

Regele Malay eziei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi ca, în numele întregului colectiv internațional al 

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu personal, să v$ 
felicit din inimă cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socia
liste Românii «— cea de-a 32-a aniversare a eliberării țării de sub 
jugul fascist.

Vă doresc din tot sufletul, tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate și noi succese în marea dumneavoastră activitate de 
partid șl de stat, spre binele poporului român, al întăririi prieteniei 
și colaborării comunității socialiste în lupta pentru pace și 
progres social.

Cu profund respect,
N. FADDEEV

Secretar al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

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 a Republicii Socialiste România, 

vă transmitem dumneavoastră și întregului popor frate român 
felicitări cordiale și un fierbinte salut tovărășesc, in numele comu
niștilor cehoslovaci, al poporului Republicii Socialiste Cehoslovace 
și al nostru personal.

Evenimentele istorice care au avut loc la 23 August 1944 au 
deschis calea eliberării României de 6ub fascism și înfăptuirii 
treptate a unor profunde transformări revoluționare și sociale în 
tara dumneavoastră. Victoria socialismului a dat noi perspective 
dezvoltării relațiilor de prietenie tradițională dintre popoarele 
noastre. Remarcăm cu satisfacție că colaborarea dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România se lărgește 
și adîncește continuu.

Urmărim cu bucurie sinceră succesele obținute de poporul mun
citor al Republicii Socialiste România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în construcția societății socialiste dezvoltate și 
le dăm o înaltă apreciere. înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al partidului dumneavoastră reprezintă o 
contribuție însemnată la cauza întăririi continue a României so
cialiste și a consolidării comunității socialiste, a cărei parte com
ponentă inseparabilă este Republica Socialistă România.

Sintem bucuroși că relațiile dintre țările noastre se dezvoltă, 
de asemenea, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar 
spre binele popoarelor noastre.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, transmitem comu
niștilor români, întregului popor român și dumneavoastră personal 
cele mai bune urări de succese în construirea societății socialiste 
dezvoltate in țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele

Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării eliberării naționale a României, îmi face 

deosebită plăcere să vă reînnoiesc, dumneavoastră și poporului ro
mân, urările noastre cele mai bune de pace și prosperitate, precum 
și convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua să fie 
marcate de spiritul cooperării.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră ne oferă prilejul 

plăcut de a adresa Excelenței Voastre, poporului român călduroase 
felicitări din partea poporului togolez. a guvernului și mișcării de 
uniune națională Adunarea Poporului Togolez.

Vă rog Să acceptați. Excelență, urările cele mai sincere pe care 
vi le adresăm pentru fericirea dumneavoastră personală, a po
porului român, pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre țările noastre. în interesul celor două popoare.

General de armată
GNASSINGBE EYADEMA
Președintele Republicii Togo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a celei de-a 32-a aniversări a Zilei naționale 

a României, vă transmit dumneavoastră și. prin dumneavoastră, 
harnicului popor al Republicii Socialiste România felicitări cor
diale și cele mai sincere urări în numele guvernului, al poporului 
din Republica Liberia și al meu personal.

Vă urez multă sănătate, fericire și viață îndelungată, iar guver
nului și poporului măreței dumneavoastră țări pace, unitate și \ o 
și mai mare prosperitate, sub conducerea dumneavoastră dinamică.

Fie ca spiritul de cordialitate și respect reciproc ce atit de feri
cit caracterizează relațiile existente intre popoarele noastre să se 
consolideze în viitor, în interesul reciproc al țărilor noastre.

Cu înaltă considerație și stimă, al dumneavoastră sincer,

W. R. TOLBERT jr.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 32-a aniversări a eliberării naționale a țării 

dumneavoastră de sub tirania fascistă, comuniștii sanmarinezi. prin 
Comitetul Central al P.C.S., vă transmit vii felicitări pentru suc
cesele obținute în bunăstarea poporului român, pentru contribuția 
adusă cauzei păcii, libertății si independenței popoarelor, pentru 
obiectivele stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului dum
neavoastră care vor permite continua dezvoltare a societății so
cialiste românești.

Eliberarea țării dumneavoastră de sub dictatura fascistă a în
semnat o etapă fundamentală în istoria României, care a văzut cu 
trecerea anilor, realizarea societății socialiste.

Comuniștii și forțele democrate sanmarineze urmăresc cu deose
bit interes marile realizări civice, sociale și culturale obținute de 
clasa muncitoare și poporul român, sub conducerea sigură a par
tidului dumneavoastră. într-un timp atit de greu și scurt ; urmă
resc și apreciază eforturile făcute de dumneavoastră pentru afir
marea. în mișcarea noastră, a principiilor autonomiei, indepen
dentei și libertății ; sînt permanent conștienți de ajutorul dat 
de partidul și guvernul dumneavoastră luptei pentru securitate și 
colaborare între popoare cu regim social diferit.

La această aniversare istorică. Comuniștii, sanmarinezi subli
niază valoarea și semnificația raporturilor optime și cordiale exis
tente între partidele noastre.

Dragi tovarăși, în acest spirit și cu aceste dorințe pe care le 
reînnoim partidului dumneavoastră, clasei muncitoare și poporului 
român, vă transmitem salutul nostru cel mai călduros și frățesc, 
împreună cu urarea de noi succese în realizarea obiectivelor pe 
care vi le-ați propus.

UMBERTO BARULLI
Secretar general

al Partidului Comunist Sanmarinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării Zilei națiorfele a Republicii Socialiste 
România. Comitetul Central al Partidului Socialist Sanmarinez 
reevocă eroica luptă antifascistă și antiimperialistă a poporului ro
mân și îsi exprimă consensul cu afirmarea drepturilor la muncă 
și dreptate socială nrintr-o angajare viguroasă și constantă. în in
teresul păcii și respectului democrației, care caracterizează activi
tatea partidului dumneavoastră și pe plan internațional.

Socialiștii sanmarinezi vă exprimă dumneavoastră și Partidului 
Comunist Român cele mai sincere și călduroase urări pentru o fruc
tuoasă activitate în apărarea si întărirea Republicii Socialiste Româ
nia. asigurîndu-vă de sentimentele lor de solidaritate si colaborare.

REMY GIACOMINI
Secretar al Partidului 
Socialist Sanmarinez

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

adresez viile mele felicitări.
Vă exprim cele mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră 

personală și a poporului român, precum și pentru strlngerea legă
turilor de prietenie și colaborare care unesc cele două țări ale 
noastre.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României doresc să vă exprim. în 

numele meu și al poporului Australiei, cele mai bune urări pentru 
progresul și prosperitatea continuă a poporului Republicii Socia
liste România, precum și cele mai bune urări pentru sănătatea și 
fericirea dumneavoastră personală.

Aștept cu interes să vă salut In Australia anul acesta. Vizita 
dumneavoastră va consolida mai mult bunele relații existente Intre 
țările noastre.

JOHN R. KERR
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a României, doresc să adre

sez Excelenței Voastre, in numele meu și al poporului din Kuweit, 
felicitări cordiale și sincere urări pentru dumneavoastră personal, 
precum și pentru poporul român prieten.

SABAH AL SALEM AL SABAH
Emir al Kuweitului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

l
Cu ocazia fericită a celei de-a 32-a aniversări a eliberării Româ

niei. am plăcerea să vă felicit în numele partidului, guvernului și 
poporului Republicii Unite Tanzania și al meu personal. Pentru a 
saluta succesele mari realizate de către poporul român sub con
ducerea .dumneavoastră. a Partidului Comunist Român, noi in Tan
zania am dori să subliniem în mod deosebit eforturile permanente 
ale României de a se identifica cu aspirațiile țărilor lumii a treia 
ca factor demn de încredere pentru toate națiunile iubitoare de 
pace.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, domnule președinte, 
multă sănătate, pace și prosperitate pentru întregul popor al Repu
blicii Socialiste România.

Președintele Republicii Unite 
Tanzania,

JULIUS K. NYERERE

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii: Socialiste România ,

Cu prilejul zilei de 23 August — dată aniversară a eliberării 
marii și frumoasei dumneavoastră țări — îmi este o datorie plăcută 
de a vă adresa, în numele poporului și Guvernului Republicii 
Centrafricane, unite în partidul național Mișcarea de Evoluție So
cială a Africii Negre (M.E.S.A.N.), precum și în numele meu perso
nal, cele mai vii și călduroase felicitări.

Sînt deosebit de fericit de a vă asigura că în aceste împrejurări 
istorice poporul centrafrican se alătură bravului popor român prie
ten pentru a-i împărtăși bucuria și mîndria sa legitimă.

Rămîn convins că legăturile exemplare de prietenie și de coope
rare care unesc, atît de fericit, cele două țări ale noastre vor cu
noaște un avînt și o vitalitate mereu crescînde, în interesul bine 
cunoscut al popoarelor lor respective. Cu această convingere, vă rog 
să acceptați, domnule președinte și dragă prietene, asigurările re
înnoite ale celei mai înalte stime și considerații amicale.

JEAN BEDEL BOKASSA
Președintele Republicii Centrafricane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

în numele meu și în cel al poporului brazilian, rog Execelența 
Voastră să accepte viile mele felicitări și urări de fericire persona
lă și de prosperitate poporului român.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative Brazilia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
In numele guvernului și poporului pakistanez și al meu per

sonal. am onoarea să adresez Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului prieten român cele mai călduroase salutări și felicitări, 
cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Nutresc convingerea că. în viitor, legăturile multilaterale de 
strînsă prietenie și cooperare existente între Pakistan și România 
se vor întări și consolida în continuare, in interesul popoarelor 
noastre.

Primiți. Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
înalte..

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Sînt deosebit de bucuros să vă transmit dumneavoastră și în

tregului popor român cele mai bune urări cu ocazia aniversării 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Vă transmit aceste urări împreună cu profesorul Giancarlo Elia 
Valori, secretarul general al Institutului pentru problemele unei 
noi ordini economice internaționale, care, după cum vă este cu
noscut, s-a inspirat și se inspiră din gîndirea și acțiunea dumnea
voastră în favoarea autodeterminării popoarelor.

Viitorul luminos deschis României la 23 August 1944 a fost 
confirmat de progresele excepționale realizate de poporul român 
in toate domeniile — economic, politic și social — progrese care 
au sporit și sporesc rolul Republicii Socialiste România în rindul 
națiunilor lumii.

Către dumneavoastră, autor al unei politici noi de pace șl 
cooperare internațională, se îndreaptă felicitările noastre cele mai 
sincere. însoțite de urările de noi realizări, cu ocazia fericitei 
aniversări a Zilei naționale a României.

ARTURO FRONDIZI
Președintele Consiliului de administrație 

al Institutului pentru problemele unei noi ordini 
economice internaționale

VOM CONTINUA PUBLICAREA MESAJELOR DE FELICITARE ÎN NUMERELE URMĂTOARE 
ALE ZIARULUI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
In numele poporului Statelor Unite îmi face plăcere de a adresa 

cele mâi bune urări și felicitări cu ocazia Zilei naționale a Româ
niei. Sper in continua dezvoltare a relațiilor americano-române. In 
largi domenii.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Consiliului Suprem de Guuernămint și al poporului 

ecuadorian, adresez felicitări Excelenței Voastre, cu ocazia Zilei na
ționale, transmițlndu-vă, totodată, urări pentru progresul și bună
starea continuă a țării dumneavoastră, pentru fericirea dumnea
voastră personală.

Viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem de Guvernământ

al Republicii Ecuador

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

vă transmit cele mai cordiale salutări și urări pentru un viitor fe
ricit al poporului român și pentru sănătatea dumneavoastră 
personală.

Dialogul ce are loc permanent între personalități din conducerea 
țărilor noastre imi întărește convingerea că relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă, în continuare, în mod fructuos șl spre avantajul 
reciproc.

Pentru președintele Republicii Federale Germania
ALBERT OSSWALD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale, vă transmitem dumneavoastră 

și poporului român cele mai bune urări de fericire și prosperitate.
IULIANA și BERNHARD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sînt bucuros de a vă adresa. în numele guvernului, poporului 

ivorian si în numele meu personal, călduroasele noastre felicitări 
cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, care 
ilustrează dorința de independență și autodeterminare a popoarelor 
căreia Coasta de Fildeș îi este profund atașată.

Exprim. în egală măsură, dorința ca relațiile de prietenie și coo
perare, care unesc atit de fericit cele două țări ale noastre, să cu
noască o dezvoltare armonioasă și continuă pentru cea mai mare 
bunăstare a celor două popoare ale noastre.

Cu înaltă considerațiune,

FELIX HOUPHOUET BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu plăcere vă adresez călduroasele și viile mele felicitări eu 
ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, 23 August 1976.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a reînnoi. Excelenței 
Voastre, dorința de a vedea menținindu-se și intărindu-se legăturile 
de prietenie, solidaritate și de cooperare care există intre cele două 
țări ale noastre.

Cu înaltă considerațiune,
EL HADJ AHMADOU AHIDJO

Președintele Republicii Unite a Camerunului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Socialiste România și bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală, pentru pace și prosperitate 
poporului României.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei dumneavoastră naționale, am deose

bita plăcere de a transmite Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului României, in numele guvernului și poporului din Mau
ritius și în numele meu personal, cele mai sincere felicitări și cele 
mai bune urări de pace, fericire și prosperitate continuă.

R. OSMAN
Guvernator general 

al statului Mauritius

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale. Comitetul Central al 

A.K.E.L. vă transmite salutări frățești și felicitări calde, dorindu-vă 
dumneavoastră și poporului român noi succese In construirea so
cialismului și fericire.

E. PAPAIOANNOU
Secretar general al A.K.E.L,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a insurecției armate, vă 

urez noi succese, prosperitate poporului și fericire personală.

V. LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist din Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Asociației de prietenie „India-România“. precum și 
al meu personal, vă transmit Excelentei Voastre și poporului măre
ței dumneavoastră țări sincerele noastre urări și calde felicitări cu 
fericita ocazie a celei de-a 32-a aniversări a Zilei naționale a 
României.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre 
urări de sănătate și fericire personală.

M. N. SETH
Secretar general 

al Asociației de prietenie 
„India-România"
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ORDIN DE ZI 
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

Aniversăm, tn acest an. Ziua eliberării patriei de sub dominația 
fascistă, sărbătoarea națională a poporului român, în condițiile în 
care întreaga noastră națiune, făcind dovada înaltelor virtuți mo
rale promovate de partid, este ferm angajată în nobila activitate 
creatoare consacrată înfăptuirii vastului Program adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului în vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism.

La împlinirea a 32 de ani de la actul istoric din August 1944. po
porul român aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi care au 
luptat cu arma în mînă si s-au jertfit pentru triumful insurecției 
naționale arriiate antifasciste si antiimperialiste. organizată si condusă 
de Partidul Comunist Român, pentru cauza sacră a libertății si in
dependentei patriei. Poporul român exprimă, totodată, profunda sa 
recunoștință fată de ostașii sovietici care au luptat si s-au jertfit 
pentru eliberarea tării noastre, pentru contribuția lor hotăritoare 
adusă la înfringerea Germaniei hitleriste.

Demni continuatori ai tradițiilor eroice făurite de înaintași, mîndri 
de prezentul socialist si viitorul comunist al tării, militarii armatei 
noastre populare. însuflețiți de abnegația cu care oamenii muncii 
dau viată sarcinilor actualului plan cincinal, iși dedică întreaga 
energie și pricepere pentru a îndeplini întocmai ordinele coman
dantului suprem al forțelor armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind perfecționarea continuă a pregătirii de luptă și politice, 
ridicarea capacității combative a unităților ,și marilor unități, precum 
și realizarea exemplară a sarcinilor încredințate în economia na- 
ționala. La școala politică a armatei, tinerii ce slujesc patria sub 
drapelul tricolor se formează ca luptători iscusiți, cu o înaltă con
știință patriotică și revoluționară, animați de principiile înaintate 
ale eticii si echității socialiste.

Devotați fără margini patriei, poporului și partidului, militarii de 
toate gradele exprimă hotărîrea lor neclintită de. a fi oricînd gata 
să, apere cu fermitate si vigilentă. împreună cu militarii trupelor 
Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor patriotice, ai celorlalte 
componente ale sistemului national de apărare, cu întregul popor, 
cuceririle revoluționare, independenta și suveranitatea României socialiste.

Tovarăși soldați si gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri si generali.
Cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a zilei dș 23 August, 

vă felicit și vă urez noi și tot mai însemnate succese în întreaga 
activitate consacrată slujirii cu credință a patriei, îndeplinirii mi
siunii de onoare încredințate armatei !

tn cinstea acestei mărețe aniversări.
Ordon:

în ziua de 23 August, la București, se vor trage, în semn de salut, 
21 salve de artilerie I

Rezultate de onoare 
la marea sărbătoare

Angajamente îndeplinite
Un număr de 20 unități econo

mice din județele Argeș, Olt și Vîl- 
cea au raportat îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor anuale asu
mate în întrecerea socialistă. Prin
tre acestea se află Rafinăria de țiței 
nr. 1, Combinatul de prelucrare a 
lemnului și întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport din Pi
tești, Combinatul de lianți din

Succesele
• Colectivele exploatărilor mi

niere Vulcan și Uricani, din bazinul 
Văii Jiului, au majorat la 30 000 
tone producția de cărbune cocsifica- 
bil extras peste prevederile de 
plan de la începutul anului — can
titate superioară angajamentului a- 
sumat în întrecere. în cinstea celei 
de-a 32-a aniversări a eliberării 
patriei.

• Minerii din exploatările subte
rane ale bazinului carbonifer Valea 
Motrului au extras în plus, de la 
începutul anului, o cantitate de

Cimpulung-Muscel, Fabrica de por
țelan pentru menaj din Curtea de 
Argeș. întreprinderea de aluminiu 
din Slatina și cea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
din Balș ș.a De remarcat că va
loarea producției suplimentare, înre
gistrată. pînă în ajunul marii săr
bători de la 23 August, de cele 20 
colective de muncă fruntașe, se ri
dică la 350 milioane lei.

minerilor •
lignit ce poate servi la producerea 
a circa un sfert de miliard kilowați- 
oră energie electrică. Acest spor de 
producție, la realizarea căruia au 
contribuit din plin colectivele mine
lor Lupoaia, Leurda, Ploștina. Ho- 
răști și Roșiuța, a fost obținut în 
cea măi mare parte prin creșterea 
randamentului pe post, indicator ale 
cărui prevederi au fost depășite cu 
10 procente, fiecare miner din acest 
bazin extrăgînd in plus. în medie, 
zilnic, cite 313 kg cărbune.

Raportează constructorii de mașini

Manifestări peste hotare consacrate zilei de 23 August
In diferite țări a continuat seria 

manifestărilor consacrate Zilei națio
nale a României.

La Ulan Bator a fost organizată, 
din inițiativa Asociației de prietenie 
cu România, o adunare festivă con
sacrată Zilei naționale a tării noas
tre. Cu același prilej, la Praga și 
Sofia au fost inaugurate „Zilele fil
mului românesc”, iar în orașul slo
vac Breznov au început să se des
fășoare „Zilele culturii românești”. 
Totodată, televiziunea cehoslovacă, 
în colaborare cu televiziunea ro
mână. a prezentat un program de 
filme documentare și artistice dedi
cat tării noastre.

La ambasadele tării noastre 
tn Mexic. Mozambic. Pakistan. 
Costa Rica au avut Ioc conferințe 
de presă. în cadrul cărora s-a sub
liniat semnificația actului istoric 
de la 23 August 1944. au fost evo

cate realizările remarcabile obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, politica externă a 
României socialiste.

La Londra, Asociația de prietenie 
Marea Britanie — România a orga
nizat o adunare închinată sărbătorii 
naționale a poporului român, iar In 
capitala Japoniei, Asociația de prie
tenie cu România a organizat, in co
laborare cu ziarele ..Asahi” șl .,Asahi 
Evening News”, o seară culturală 
consacrată tării noastre.

O „Săptămînă culturală româ
nească” se desfășoară în prezent la 
Ciudad de Mexico. Galeria de artă 
populară a Institutului national de 
bele-arte din capitala mexicană găz
duiește în aceste zile o expoziție de 
obiecte de artă caracteristice folclo
rului românesc. (Agerpres)

Republica Socialistă 
Vietnam a depus cererea 
de admitere in 0. N. U.
HANOI 22 (Agerpres). — Un co

municat difuzat de agenția V.N.A. a- 
nuntă că observatorul Republicii So
cialiste Vietnam la O.N.U.. Dinh Ba 
Thi a remis secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, cererea de admitere a 
Guvernului R. S. Vietnam In O.N.U. 
Documentul exprimă dorința Guver
nului Republicii Socialiste Vietnam 
de a-si îndeplini îndatoririle sale In
ternationale și de a-și aduce contri
buția activă la lupta comună pentru 
pace și securitate internațională, pen
tru independentă, democrație si pro
gres social al națiunilor lumii, tn con
formitate cu prevederile Cartei 
O.N.U,

COLOMBO

KCUMIU POLITICA ADOPTATA DE CONFERINȚA

Trăiască cea de-a XXXII-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său 

general — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască harnicul și talentatul popor român — făuritorul societă

ții socialiste multilateral dezvoltate !
Trăiască si înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România !

Ministrul apărării naționale 
general-colonel 
ION COMAN

Noi fapte de muncă vin să com
pleteze succesele colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
constructoare de mașini in marea 
întrecere socialistă.

• Pe platformele industriale ale 
orașelor Tg. Mureș, Reghin și Sighi
șoara, de pildă, constructorii de 
mașini au realizat o producție peste 
plan de peste 45 milioane lei. In 
această valoare se includ circa 340 
de mașini de țesut, 80 mașini de 
tricotat. 570 mașini de cusut indus
trial și multe altele.

• Și întreprinderile constructoare 
de mașini din județul Caraș-Severin 
raportează că au livrat peste plan 
produse în valoare de 25 milioane 
lei. Astfel, graficele de producție 
menționează că unitățile speciali
zate din Reșița, Bocșa, Caransebeș 
și Topleț au livrat suplimentar, 
printre altele, motoare diesel, ma- 
carale-turn, utilaj tehnologic pen
tru industriile metalurgică și ali

mentară, construcții metalice ș.a.
• Pînă la această dată, șantierele 

navale din Drobeta Turnu-Severin 
și din Orșova au realizat în plus 
o producție-marfă în valoare de 
circa 45 milioane lei, sumă ce de
pășește angajamentul anual asumat 
în întrecerea socialistă. Sporul de 
producție a fost obținut în întregi
me pe baza ridicării productivității 
muncii.

• Ca urmare a unor acțiuni hotă- 
rîte pentru valorificarea superioară 
a materiei prime și materialelor, la 
Întreprinderea de mașini agricole 
„7 NoiemBrie” din Craiova, dintr-o 
tonă de metal se obțin astăzi cu 13 
la sută mai multe produse. Acesta 
este rezultatul îmbunătățirii struc
turii fabricației, odată cu creșterea 
ponderii producției de tractoare, 
precum și aplicării unor tehnologii 
avansate, care au dus la reducerea 
consumurilor de metal.

Locuințe gata înainte de termen

UI H MIT A TftRIlBR HM

Numărul următor al „Scînteii“ 
va apărea miercuri, 25 august

Colectivul Trustului județean de 
construcții lași, care are sarcina să 
realizeze și în acest an aproape 
5 000 apartamente, raportează că în 
cinstea măreței sărbători a po
porului nostru de la 23 August a 
predat beneficiarilor 300 apartamen
te peste graficul la zi. Totodată, 
constructorii ieșeni au mai terminat

6 cămine pentru nefamiliști cu 2 720 
locuri, din cele 10 planificate a se 
construi în anul în curs. Au mai 
fost date în folosință 5 creșe și gră
dinițe pentru copil, din 11 aflate în 
lucru, două școli generale din 4 pla
nificate, 2 ateliere-școală cu 60 
locuri de muncă. (Manole Corcaci).

tv
LUNI, 23 AUGUST 

Programele I și U
8,00 „A patriei cinstire" — program de 

cintece patriotice în interpretarea 
corului Filarmonicii „George Enes- 
cu".

In jurul orei 8,30 — Transmisiune de 
la demonstrația oamenilor muncii, 
care va avea loc in Piața Aviato
rilor din Capitală, cu prilejul celei 
de-a 32-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

XI,30 Tara intreagă-n sărbătoare — emi
siune de cintece șl dansuri popu
lare.

11.50 Reportaj TV : „Ce laș! in urma 
ta î“. E o întrebare pe care, firesc, 
și-o pune flecare om în viată.

12,10 Opereta românească, azi.
12,55 Telex.
13,00 Album de August: Pe firul Du

nării albastre (II). • Popasuri la 
Brăila, Galați, Tulcea și Sulina. 
• Muzică, umor, divertisment, circ, 
balet cu : Gică Petrescu, Marion, 
Gilbert Bâcaud, Cornel constantl- 
niu și Marina Volca, grupul vocal 
„Aurora", Katy Kovacs, Doina 
Limbășeanu. Cornelia Popescu, 
Corina Chlriac, Domenico Mo- 
dugno, Peret, Virgil Ogășanu, Ma
rius Peplno, Angela Gavrllă- 
Dieterle și alții.

10.20 „Tinerii noștri părinți" — produc
ție a Studioului cinematografic 
„Al. Sahia".

’6,30 Ecran TV ’76 — Lumea animației.
17.20 România mea. • Melodii populare.
17.30 Ferestre către România. Versuri 

dedicate României de poeți din di
ferite țări sentimentului de prie
tenie față de poporul român.

17.50 Marea scenă. • întîlnire cu re
prezentanți de frunte ai artei in
terpretative românești.

18.50 Micul ecran pentru cel mici : Lu
crarea scrisă la... Istorie.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
30,00 August biruitor. Spectacol literar- 

muzical-coregraflc dedicat celei 
de-a 32-a aniversări a eliberării, 
realizat la Teatrul de vară „23 Au
gust" din București.

20,45 Film artistic : „Actorul și sălbati
cii" — o producție a Casei de 
filme Patru. • Premieră TV. • 
Scenariul : Titus popovlci. ■ In 
distribuție : Toma Caragiu. Marga
reta Pogonat, Mircea Albulescu. 
Ion Besoiu, Mircea Dlaconu, Ma
rin Moraru. Florin Zamflrescu, 
Ovldiu Iuliu Moldovan.

23,15 24 de ore.
23.30 închiderea programului.

MARȚI, 24 AUGUST
PROGRAMELE I ȘI U

9,00 Avanpremieră.
9,05 Tara mea, pâmint cu flori. Ctntefce 

populare din diferite regiuni ale 
țârii tn interpretarea orchestrei 

' '„Clbcirlia". • Dirijor : lacob Cior- 
tea.

9,35 Cu frunțile in soare. Emisiune 
realizată pe țărmul de aur al Mării 
Negre.

10.15 Film pentru copil : „Căluțul de 
foc". Scenariul : Viorica Huber șl 
Iulian Hermeneanu.

10.35 Mădăraș '76. Emisiune tn limba 
maghiară. Participă artiști ama
tori din Mădăraș-Cluc, județul 
Harghita. Reportaj titrat tn limba 
română.

11.20 Turism și vtnâtoare. Poienile soa
relui — film.

11,40 Festivaluri interjudețene a tn 
program selecțiunl din Festivalul 
de muzică ușoară „Retorta de 
cristal" — ediția a IX-a, care a 
avut loc în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

12.30 Pagini muzicale de mare populari
tate • Lucrări de Mozart, Grieg, 
Saint-Saens, Krelsler, Haciaturlan, 
Paul Constantlnescu, Constantin 
Dimitrescu. Marțian Negrea, Dini- 
cu-Vladigherov.

13,05 Album distractiv. • Reintilnlre cu 
Margareta Pislaru, surorile Kes
sler, Angela Similea, Maria Lepin- 
dea, Nina Hagen, Richard Dandel, 
Mirabela Dauer, Juliette Greco, 
Ion Lucian, Ileana Sărâroiu, Stan 
șl Bran, R. Zolla, Ruxandra Ghla- 
ță. Alia Pugaciova șl alții. Film 
muzical in care eroul principal 
este... basmul. • La ora 13,30 — 
desene animate. a La ora 14,00 un 
nou episod ‘din comedia cinema
tografică „Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea” a Triptic persan.

16,00 Magazin sportiv. Tricolorul româ
nesc la Montreal.

17,00 Cintece din țara mea — melodii 
populare.

17,ÎS Patrie nemuritoare • Versuri tn 
lectura autorilor.

17.35 Muzică de promenadă cu fanfara 
reprezentativă a armatei.

18.05 Reportaj TV — Copiii din Pădu- 
reni.

18,25 Ecran TV '76.
19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV. • Maramureș — 

civilizația lemnului.
20.20 Olimpiada veselă. a „Minte sănă

toasă intr-un corp... vesel !“ ■— 
Așa este interpretat dictonul olim
pic de către creatorii animației 
mondiale.

21.05 în cintecul verii. * Spectacol de 
varietăți cu public în Studioul 3.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

Economii de metal și energie electrică
Colectivele de muncitori. tehni

cieni și ingineri din întreprinderile 
industriale ale județului Teleorman, 
mobilizate' de1 organizațiile dă partid; 
și-au concentrat eforturile asupra 
folosirii cit mai raționale a mate
riilor prime și energiei electrice. 
Reducerea consumurilor specifice, 
aprovizionarea cu materiale la di
mensiunile cerute de procesul teh

nologic, introducerea pe scară largă 
a înlocuitorilor și alte măsuri au 
dus la obținerea unor economii de 
metal de peste 1875 tone ip , șapte 
luni- din acest an. De asemenea, în 
aceeași perioadă,- întreprinderile in
dustriale teleormănene. prin înfăp
tuirea programului de măsuri stabi
lit. au obținut o economie de peste 
3 000 MWh energie electrică. (Ion 
Toader).

COLOMBO 22 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Sri Lanka a fost 
dată publicității Declarația politică 
adoptată de cea de-a cincea Confe
rință la nivel înalt a țărilor neali
niate.

Exprimînd convingerea că neali
nierea este unul din cei mai dina
mici factori pentru promovarea a- 
devăratei independente a statelor și 
popoarelor, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale. declarația 
relevă succesele obținute după Con
ferința la nivel înalt de la Alger, 
subliniind larga recunoaștere inter
națională a principiilor coexistenței 
pașnice și active pentru care au mi
litat întotdeauna nealiniații și, în al 
doilea rind, adoptarea de către co
munitatea internațională a hotărîrii 
privind făurirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, bazată pe 
egalitate și dreptate, ca urmare a 
inițiativelor țărilor nealiniate.

Țările ‘nealiniate — subliniază de
clarația — se pronunță pentru o 
destindere generală, cu participarea 
tuturor statelor la treburile mondia
le, pe baza egalității în drepturi și 
își reafirmă hotărîrea de a participa 
mai direct și mai eficient la găsirea 
unor soluții juste și echitabile pro
blemelor mondiale.

Documentul reafirmă principiul în 
baza căruia nealinierea se opune 
oricărui amestec în treburile interne 
ale altor state, politicii de dominație 
și de presiuni.

Conferința la nivel înalt, apreciind 
că procesul de decolonizare a ajuns 
în faza finală și hotăritoare. se pro
nunță pentru lichidarea totală a co
lonialismului. apartheidului și discri
minării râsijle pe continentul afri
can, sprijinind" intensificarea luptei 
armate’împotriva acestora și reăfir-'c- 
mind dreptul inalienabil al popoare
lor din Namibia. Zimbabwe și Afri
ca de Sud la autodeterminare și in
dependență. precum și legitimitatea 
luptei prin toate mijloacele disponi

bile. Conferința cheamă toate țările 
să izoleze total regimul lui Ian 
Smith și recomandă Consiliului de 
Securitate să impună embargoul a- 
supra exporturilor de arme în Afri
ca de Sud. Totodată, țările- membre 
ale O.N.U. sînt chemate să aplice, 
individual sau colectiv, sancțiuni 
împotriva acelor țări care livrează 
armament Africii de Sud.

Țările nealiniate își exprimă con
vingerea că în Orientul Apropiat o 
pace durabilă poate fi instaurată nu
mai prin retragerea completă a Is
raelului din teritoriile ocupate, pre
cum și prin recunoașterea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales- 
tinean. De aceea, participarea repre
zentanților mișcării de eliberare pa- 
lestineană Ia toate negocierile vizînd 
o astfel de soluționare este indispen
sabilă.

Declarația cheamă toate țările să 
respecte suveranitatea, independenta, 
integritatea teritorială și nealinierea 
Ciprului și să se pronunțe pentru 
retragerea de urgență a tuturor tru
pelor străine și pentru lichidarea 
prezenței militare străine în Cipru, 
pentru soluționarea problemei cipri
ote pe baza rezoluțiilor și recoman
dărilor O.N.U.

Felicitînd popoarele Cambodgiei, 
Laosului și Vietnamului, documen
tul subliniază că ' victoriile lor au 
fost obținute cu sacrificii extreme, 
datorită hotărîrii cu care au luptat 
pentru obținerea independentei și 
respectarea suveranității. Se fac ape
luri pentru ajutorarea poporului 
laoțian. în vederea refacerii econo
miei distruse de război și pentru 
admiterea imediată a R.S. Vietnam 
în O.N.U.

Țările nealiniate și-au exprimat 
Ingriiofaroa proftfndă față de situa
ția din Coreea, pronunțîndu-se cu 
fermitate pentru încetarea manevre
lor imperialiste și pentru scoaterea 
armamentului nuclear, a instalațiilor 
militate și a tuturor forțelor mili

tare străine din Coreea de Sud. în 
același timp, nealiniații se pronunță 
pentru unificarea Nordului și Sudu
lui Coreei pe cale pașnică, fără 
amestec străin.

Analizînd problematica Americii 
Latine, documentul remarcă crește
rea forțelor de nealiniere pe acest 
continent. Totodată, conferința a 
evidențiat seriozitatea situației de 
pe continent în legătură cu încercă
rile străine de a provoca instabili
tate în unele țări. Este condamnată 
din nou blocada americană împo
triva Cubei, cerîndu-sa Înlăturarea 
acestei blocade.

Declarația politică constată că pa
cea și securitatea generală pot fi 
realizate numai prin dezarmarea ge
nerală și totală. în special dezarma
rea nucleară, sub control internațio
nal eficient. De asemenea, se pro
nunță în favoarea convocării, cit 
mai curînd posibil sau cel tîrziu în 
anul 1978, a unei sesiuni speciale a' 
Adunării Generale a O.N.U. care să 
examineze sub toate aspectele pro
blema dezarmării.

Declarația subliniază necesitatea 
lichidării tuturor bazelor militare 
străine, tuturor instalațiilor militare 
și înlesnirilor care se acordă pen
tru acumularea armelor nucleare și 
a altor arme de exterminare în 
masă.

Țările nealiniate consideră O.N.U. 
ca un instrument eficient pentru 
menținerea păcii și securității inter
naționale. pentru dezvoltarea colabo
rării și stabilirea unor relații econo
mice echitabile, pentru respectarea 
drepturilor și libertăților fundamen
tale. Este exprimată satisfacția față 

'de adoptarea de către Națiunile U- 
nite a proiectului vizînd întărirea 

■rolului Națiunilor-‘Unite șl se con
sideră justificate cererile pentru re
vizuirea Cartei O.N.U.

Tn sfîrșit. Declarația politică sub
liniază necesitatea decolonizării in 
domeniul informațiilor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Prima etapă în divizia A la fotbal
Duminică a început cel de-al 

59-lea campionat național de fotbal. 
In Capitală s-au disputat trei jocuri. 
Campioana tării, Steaua, jucînd pe 
stadionul din Ghenoea. a Învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) pe F.C. Con
stanța prin punctul marcat in minu
tul 65 de Ion Ion. Pe stadionul Re
publicii. Universitațea Craiova a 
dispus cu scorul de 5—1 (3—1) de 
Progresul, patru puncte fiind înscri
se de Bălăci, iar Rapid a învins cu 
2—0 (1—0) pe F.C. Bihor Oradea, 
prin golurile marcate de Rîșniță și 
Neagu.

Iată rezultatele înregistrate în 
tară : U.T. Arad-S.C. Bacău 0—0 ;

Politehnica Timișoara-Dinamo 3—1 
(1—1). Au înscris Cotec (2). Șerbă- 
noiu, respectiv Sătmăreanâ II ; 
F.C.M. Galați-Jiul 0—1 (0—0). Uni
cul punct a fost marcat de Bucu- 
rescu (min. 60) ; A.S.A. Tg. Mureș- 
F.C. Argeș Pitești 2—0 (0—0). Cele 
două goluri au fost realizate de Bci- 
loni și Varodi; Corvinul Hunedoara- 
Sportul studențesc 0—1 (0—1). A 
marcat Cassal în minutul 31. Stu
denții au ratat un penalti prin 
O. Ionescu ; Politehnica lași-F.C.M. 
Reșița 1—1 (1—0). Autorii puncte
lor. Simionaș și. respectiv. Tănase.

Viitoarea etapă va avea loc dumi
nică. 29 august.

ÎNCHEIEREA BALCANIADEI DE NATAȚIE
în piscina clubului Dinamo au 

luat sfîrșit duminică întrecerile Bal
caniadei de natatie. în cursul cărora 
reprezentanții tării noastre au cuce
rit 10 titluri. Pe echipe, la feminin, 
victoria finală a. revenit selecționa
tei României, cu 172 puncte, urmată 
de Bulgaria — 145 puncte si Iugo
slavia — 133 puncte. în ultima zi de 
concurs. Carmen Bunaciu a cîstieat 
proba de 200 m spate cu timpul de 
2’22”44/100. care constituie un nou 
record național. în proba de 200 m 
spate masculin, campionul român 
Andrian Horvat s-a clasat pe pri
mul loc cu 2’ll”94/100 (record na
țional).

în competiția masculină, pe echipe 
titlul a fost obtinut de selecționata

Bulgariei, care a totalizat 194 puncte. 
Au urmat echipele Greciei — 147
puncte și României — 135 puncte.
Iugoslavul B. Petrie a dominat 
cursa de 1 500 m liber, fiind crono
metrat cu 16’29”32/100. iar bulgarul 
Gheorghi Dangalakov a obtinut vic
toria la 400 m mixt cu 4’44”45/100.

La ștrandul Tineretului s-au în
cheiat duminică întrecerile balcanice 
la sărituri de la platformă. în proba 
feminină, victoria a revenit sportivei 
românce Georgiana Săcăleanu cu 
333.70 puncte. Cu o zi mai înainte, 
în proba masculină de la platformă 
(10 m) titlul balcanic fusese cîstigat 
de I. Ganea (România) cu 466.65 
puncte. Pe echipe au cîștigat repre
zentanții tării noastre.

AFRICA DE SUD

Intensificarea represiunilor rasiste 
împotriva populației africane

Au fost arestați numeroși lideri ai mișcării antiapartheid
JOHANNESBURG 22 (Agerpres).

— Peste 170 de persoane, in majori
tate africani, se află în stare de de
tenție în Africa de Sud. in virtutea 
aplicării diferitelor legi care permit 
arestarea fără inculpare, pe perioa
de cuprinse intre sase luni și un an
— relatează. în ediția sa de simbă- 
tă. ziarul ..Rand Daily Mail” din 
Johannesburg. Sint menționate nu
mele a 76 de lideri ai organizațiilor 
africane. arestați în ultimele două 
săptămîni, ca și ale mai multor zia
riști și universitari metiși, indieni 
și albi — între care doi britanici. 
Ministrul sud-african al poliției și 
justiției, Jimmy Kruger, a indicat 
că 52 de persoane sînt deținute în 
baza noii legi asupra securității in
terne

Agenția France Presse relatează

că. din iunie anul acesta. în cursul 
acțiunilor represive împotriva popu
lației africane majoritare au fost 
arestate în jur de două mii de per
soane. La sfîrsitul acestei săptămîni 
a fost arestată Fatima Meer, socio
log de reputație internațională, lider 
al comunității indiene și președintă 
a Federației femeilor de culoare din 
Africa de Sud.

Poliția sud-africană a fixat o re
compensă celui care ar furniza in
formații menite să ducă la arestarea 
lui Tsietsi Mashinini. președintele 
S.S.R.C. — Consiliul reprezentativ 
al studenților din Soweto, mișcare 
locală, constituită recent in acest 
principal oraș-satelit al Johannes- 
burgului. care numără peste un mi
lion de locuitori, in majoritate de 
culoare.

Precizări privind 
amartizarea navei 

„Viking-2“
> PASADENA 22 (Agerpres). - 
Specialiștii N.A.S.A. au luat, sîm
bătă. decizia finală în legătură cu 
amartizarea navei spațiale „VI- 
king-2”, la 3 septembrie, in emisfera 
nordică a planetei Marte. în zona 
numită „Utopia”, in speranța că In 
această regiune s-ar putea descoperi 
unele forme de viată. Fotografiile 
și datele recepționate privind at
mosfera din zona „Utopia” atestă că 
în regiunea respectivă există mai 
multă apă decît în punctul denumit 
convențional „B-2“ — cea de-a doua 
variantă ce fusese luată în conside
rație — iar prezența apei, oricît de 
săracă, este esențială pentru exis
tenta vieții.

Dacă totul va decurge în condiții 
normale. „Viking-2“ se va plasa pe 
suprafața lui Marte între orele 23,00 
GMT, 3 septembrie, și 1.00 GMT — 
4 septembrie. Nava cosmică își va 
începe activitatea complexă pe su
prafața „planetei roșii” la 6 400 km 
depărtare de „Viking-1“.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Congres. La Edinburg s-au

B 3 B B B B B

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 august. în țară : Vremea va 
continua să se amelioreze ușor tn toa
te regiunile țării. Cerul va fi variabil, 
înnorări mal accentuate se vor pro
duce tn nordul și estul țării, precum 
șl tn zonele de deal șl de munte, unde 
vor cădea ploi locale, mai ales sub for
mă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vlnt potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse între 7 șl 17 grade, izolat mai 
coborite în depresiunile din estul Tran
silvaniei, iar maximele vor fi cuprinse 
între 16 grade și 26 de grade, local mai 
ridicate. In București : Vremea se va 
ameliora ușor, cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii slabe la începutul inter
valului. Vlnt potrivit, temperatura ușor 
variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

DIN 22 AUGUST 1976
EXTRAGEREA I : 2 22 24 9 45 7.
EXTRAGEREA a II-a : 16 8 14 26 

42 4.
EXTRAGEREA a IlI-a : 43 27 19 

34 5 3.
EXTRAGEREA a IV-a : 28 30 41 43 

5 16.
EXTRAGEREA a V-a : 25 37 13 

12 8.
EXTRAGEREA a Vl-a : 10 12 9 

18 24.
EXTRAGEREA a Vil-a : 25 43 1 

24 2.
EXTRAGEREA a VIII-a : 42 8 6 

5 32.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET

în turneul internațional feminin 
de baschet de la Sanhai. echipa 
României a întrecut cu scorul de 
68—66 (29—35) selecționata R. P.
Chineze. Alte rezultate : Japonia — 
„8 Februarie” (R.P.D. Coreeană) 
77—54 (35-29) ; Mexic — R. P. Chi
neză II 72—61 (34—26).

★
Meciurile disputate în cea de-a 7-a 

zi a campionatului european feminin 
de baschet pentru junioare de la 
Szczecin s-au terminat cu următoa
rele rezultate : Ungaria — Cehoslo
vacia 55—45 ; Polonia — Olanda 
62—56 ; Italia — Israel 69—49 ; Fin
landa — Suedia 72—34 ; Iugoslavia

— România 76—59 ; Belgia — Scoția 
71—39.

TENIS
Proba de simplu femei din cadrul 

concursului internațional de tenis 
de la Toronto a revenit tinerei ju
cătoare iugoslave Mima Jausovec 
(20 de ani), învingătoare cu 6—2, 
6—0 în finala susținută cu austra
liana Lesley Hunt.

ȘAH
Campionatul mondial studențesc 

de șah desfășurat la Caracas s-a în
cheiat cu victoria echipei U.R.S.S., 
care a totalizat 24,5 puncte, fiind 
urmată în clasamentul general de 
S.U.A. — 17 puncte, Cuba — 15,5 
puncte. Elveția — 13.5 puncte.

încheiat lucrările Congresului mon
dial al Asociației internaționale de 
științe politice, în cadrul căruia au 
fost prezentate o serie de comuni
cări științifice. în Comitetul Execu
tiv al asociației a fost reales prof, 
dr. docent Ion Ceterchi. vicepre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice a Republicii Socia
liste România.

Partidul Comunist dfn 
Venezuela a cerut- lntr’°decIa_ 
rație dată publicității la Caracas, ca 
în baza articolului nr. 1 al Legii 
organice de securitate si apărare, 
aprobat de Congresul National (par
lamentul tării), să fie retrasă misiu
nea militară a S.U.A. din tară.

Demonstrațiile de la Bang
kok - unde peste 15 000 de stu
dent! au manifestat împotriva

reîntoarcerii, in mod clandestin în 
tară, a fostului vicepremier tailan- 
dez Prapass Charusthiara — l-au 
silit pe acesta să părăsească Tai- 
landa.

Guvernul costarican ade- 
cretat starea de urgentă pe întreg 
cuprinsul țării, ca urmare a faptu
lui că vulcanul „La Soufriere” din 
Insula Guadelupa amenință cu o 
nouă irupție. capabilă să provoace 
grave daune materiale și pierderi de 
vieți omenești. Guvernul a alertat 
populația, trasînd planuri de urgen
tă detaliate pentru fiecare localitate 
în parte.

Manifestație în Irlanda 
de Nord. Peste 20 000 persoane. 
In special femei și copii, au parti
cipat. sîmbătă. la Belfast, la cea 
mai importantă manifestație „pen
tru pace” organizată în Irlanda de 
Nord. Manifestanții, aparținînd am
belor comunități religioase din pro-

vincie. și-au exprimat opoziția față 
de disensiunile sectariste care au 
provocat. în ultimii ani. moartea a 
numeroase persoane de toate vîr- 
stele.

Intr-un comunicat al M1- 
nisterului de Interne argentinean, 
dat publicității la Buenos Aires, se 
evidențiază, în legătură cu un nou 
act de violentă comis în zona Pilar, 
unde au fost descoperite 30 de ca
davre. că guvernul condamnă cate
goric asemenea acțiuni iresponsabile 
„care tulbură pacea internă și liniș
tea poporului argentinean și creează 
o imagine negativă a tării peste ho
tare”.

Cutremure. Un cutremur mă- 
surînd 5,9 grade pe scara Richter 
s-a produs simbătă. în Alaska 
(S.U.A.). Epicentrul a fost localizat 
in Peninsula Kenai, la 200 km sud- 
vest de orașul Anchorage. Nu s-au 
produs pagube materiale însemnate, 
în nordul statului Chile s-a produs 
un cutremur care a provocat între
ruperi Ia instalații de pompare • 
apei potabile, la cabluri electrice și 
la comunicații telefonice din re
giune.

cinema
LUNI, 23 ȘI MARȚI, 24 AUGUST
• Pintea : PATRIA — 9,30 ; 12.15 ;
15 ; 17,30 ; 20, CAPITOL — 9,30 ; 
11,45 ; 14 : 16,15 ; 18,30 : 20,45, la
grădină — 20, GLORIA — 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRADINA
TITAN — 20.
• Micul indian : SCALA — 9 : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21. GRA
DINA DINAMO — 19.45. FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Primul asalt : LUMINA — 9 : 
11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20.

• Luptătorul din New Orleans :
LUCEAFĂRUL — 9 : 11,15 : 13,30 : 
16 ; 18.15 : 20.30. FEROVIAR — 9 î 
11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20.30, GRADINA LUCEAFĂ
RUL - 20.
• Filiera II : BUCUREȘTI - 8,45 ; 
11 ; 13.15 ; 16 ; 18.15 : 20,30, la gră
dină - 20, FAVORIT — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20.30, EXCEL
SIOR — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20.30, MODERN - 8,45 ; 11 ; 13.15 : 
16 ; 18.15 : 20,30. la grădină — 19.45.
• Prin cenușa imperiului : VIC
TORIA — 9,15 : 11.30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Patima : CENTRAL — 9,15; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Evadarea : TIMPURI NOI — 9 î
11.15 ; 13,30 ; 15,45.

• Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI - 18 ; 20.15.
• Melodiile cartierului : GRIVITA
— 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.15.
• Pisicile aristocrate : EFORIE —
9.30 ; 11.15 ; 13,45 : 16 ; 18.15 ; 20.15, 
BUZEȘTI — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30. la grădină — 20. MIO
RIȚA — 9 : 11,15 : 13.30 ; 15,45 : 18 : 
20. GRADINA PARC-HOTEL — 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11.15; 16.30: 18,15.
• Ce se Intimplă cu tine ? : 
DOINA — 13 ; 14.45 ; 20.
• Texas, dincolo de rîu : BUCEGI
— 16 ; 18, la grădină — 20. ARTA
— 15,30 ; 17.45 Ia grădină — 20.
• Aventurile celor trei muzicanți r
DACIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 : 20,15.

• Neamul Șoimăreștilor : UNIREA
— 16. la grădină — 19,30.
• Cavalerii teutoni : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 19,15.
• Instanța amină pronunțarea : 
CASA FILMULUI — 10 ; 12 : 14 ; 
16 : 18 ; 20. VIITORUL — 15.30 : 
18 : 20.
• Muntele ascuns : LIRA — 16 : 
18.15, la grădină — 20.30.
• Actorul și sălbaticii : GIULEȘTI
— 16 : 19.
• Prietenii mei, elefanții : PACEA
— 13 ; 16 ; 19.
• Păcală : FERENTARI — 16; 19.
• Romahță pentru o coroană : 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
• Mastodontul : COTROCENI — 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.

• B.D. !n acțiune : CRÎNGAȘI - 
17.
• Doi oameni In oraș : FLO- 
REASCA - 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Capriciile Măriei : AURORA — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 : 20. la 
grădină — 20.15.
• Călărețul cu eșarfă albă : MO
ȘILOR - 15.30 : 18.
• Comisarul Piedone la Hong- 
Kong : TOMIS — 8,15 ; 10.45 ; 13 ; 
15,30 ; 17,45 ; 20,30, la grădină - 
19.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Program de desene animate : 
FLAMURA — 8.
• Orășenii : POPULAR — 15,30 ;
17.45 ; 20.

• Zorro s MUNCA — 15.30 : 18 ; 
20.30.
O Veronica se întoarce j COSMOS 
- 15 30.
@ Valurile Dunării : COSMOS — 
18 : 20.15.
• Papillon : FLACARA — 10:16: 
19. GRADINA VITAN — 20.
O Kit în. Alaska : VITAN - 15.30 : 
18.
© Astă seară dansăm în familie : 
RAHOVA — 16 ; 18 : 20.

LUNI, 23 AUGUST
• întoarcerea lui Magellan ; PRO
GRESUL — 15.30 : 17,45 ; 20.

MARȚI, 24 AUGUST
• Zidul : PROGRESUL — 15,30 ; 
17.45 ; 20.

teațre
LUNI, 23 AUGUST

a Teatrul Glulestl (la Muzeul de 
Istorie al Republicii Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol audiovizual „De la străbuni 
pînă la tine" — 11 ; 12.
• Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tănase” (grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mîndră 
tară — 18.30.

MARȚI, 24 AUGUST
• Teatrul National București (sala

mare) : Coana Chlrița — 19.30, 
(sala mlcâ) ; Comedie de modă 
veche — 19.30.
O Filarmonica „George Enescu" 
(rotonda Ateneului Român) : 
Snectacol de sunet șl lurnlnă 
„Ateneul, palat al culturii muzicale 
românești" — 19.30.
• Opera Română : Bălcescu — 19.
• Teatrul Giulești (la Muzeul de 
Istorie al , Republici! Socialiste 
România, sala Columnei) : Spec
tacol audiovizual „De la străbuni 
pînă la tine" — ti ; 12.
• Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (grădina Boema) : E 
nemaipomenit — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mindră 
tară — 18.30.
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POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE
-o politica activă, constructivă, 
de înalt prestigiu internațional, 
în a cărei făurire și promovare 

rolul hotărîtor și meritul principal 
revin secretarului general 

al partidului, 
președintele Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

I

România acționează ferm, prin întreaga sa politică externă, pentru sprijinirea proceselor 
pozitive care au loc în viața internațională, pentru realizarea aspirațiilor legitime ale po
poarelor de progres, colaborare și înțelegere. în acest spirit, țara noastră întărește și dez
voltă continuu relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele, 

lumii, fără deosebire de orînduîre socială.
NICOLAE CEAUȘESCU

Așa cum este cunoscut, un rol esențial în elaborarea și înfăptuirea politicii internațio
nale, a României socialiste revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republicii. Creșterea prestigiului internațional al țării, contribu
țiile majore, larg recunoscute, aduse de Româ nia la cauza făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte sînt inseparabil legate de această prodi gioasă activitate.

In același timp, în afirmarea pozițiilor României și promovarea întregii politici ex
terne a partidului și statului nostru o însemnătate hotărîtoare au întîlnirile și contactele di
recte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și guverne, cu personalități marcante 
ale vieții politice de pretutindeni.

NUMAI ÎN CURSUL ANULUI 1975 ȘI AL PERIOAD EI CARE S-A SCURS DIN 
ACEST AN, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A AVUT CONVORBIRI LA NIVEL 
ÎNALT ÎN 20 DE ȚARI DE PE DIFERITE CONTINENTE ȘI S-A ÎNTÎLNIT LA BUCU
REȘTI CU CONDUCĂTORII A 19 STATE.

• O însemnătate deosebită prezintă semnarea, în ultimii ani, a unor importante 
documente politice — TRATATE DE PRIETENIE, DECLARAȚII SOLEMNE COMUNE, 
ACORDURI GENERALE DE COLABORARE — cu peste 40 de state.

Irateă prietenie cu țările socialiste, colaborare fructuoasă 
cu toate statele lumii

Principii Oe temelie 
si înțelegerii

• In activitatea practică, în diferitele docu
mente semnate de România cu alte state își 
găsesc deplină consacrare PRINCIPIILE NOI 
DE RELAȚII INTERSTATALE :

dreptul Inalienabil al tuturor statelor la exis
tență liberă, independență șl suveranitate, la 
pace șl securitate; dreptul fiecărui popor de 
a-șl decide de sine stătător destinele; dreptul 
fiecărui popor la dezvoltare și progres ; egali
tatea deplină in drepturi a tuturor statelor; 
neamestecul in treburile Interne; renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța ; dreptul șl 
datoria fiecărui stat de a participa la soluțio
narea problemelor care preocupă omenirea; 
reglementarea diferendelor pe cale pașnică.

• Înscrierea în documentele menționate a 
noilor principii reprezintă o contribuție de preț 
la promovarea, generalizarea și înrădăcinarea 
lor trainică în viața internațională, ca temelie 
a unor noi relații interstatale, diametral opuse

1 - 
ale păcii, cooperării 
internaționale

relațiilor de dominație și inechitate proprii im
perialismului, ca singura cale pentru evitarea 
conflictelor și încordării, pentru afirmarea 
liberă a fiecărei națiuni și colaborarea lor rod
nică, într-un climat de pace și securitate.

• Pornind de la aceeași cerință a abolirii 
definitive a politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de dominație și asuprire, de 
inechitate, România militează neobosit pentru 
ca principiile fundamentale ale legalității si 
eticii internaționale să devină universale. în 
acest sens, țara noastră a aduș o contribuție re
marcabilă la elaborarea unor documente majore 
ale O NU., între care „DECLARAȚIA ASUPRA 
ÎNTĂRIRII SECURITĂȚII INTERNAȚIONA
LE", „DECLARAȚIA REFERITOARE LA PRIN
CIPIILE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRI
VIND RELAȚIILE PRIETENEȘTI ȘI COOPE
RAREA DINTRE STATE".

Ca o constantă esențială a între- 
gii activități internaționale a parti
dului și statului nostru se înscrie 
preocuparea pentru dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor de frățească 
prietenie, de colaborare multilate
rală și solidaritate cu toate țările 
socialiste.

• Un rol de excepțională însemnătate 
în această direcție revine contactelor la 
cel mai înalt nivel. La București sau pe 
pămîntul celorlalte țări socialiste, secre
tarul general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit cu conducători de partid și de 
stat ai tuturor statelor socialiste *— din 
Europa, Asia, America Latină.

• Nurpai în ultima perioadă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit în Crimeea 
cu tovarășul Leonid Ilici Brejnev, iar pe 
litoralul bulgar cu tovarășul Todor Jiv- 
kov și a avut convorbiri cu conducătorii 
tuturor partidelor din țările socialiste pre- 
zenți la Conferința de la Berlin a parti
delor comuniste și muncitorești din Eu
ropa.

• în ultimii ani au fost reînnoite trata
tele de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală cu Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, a fost 
semnat primul tratat de acest fel cu R.D. 
Germană, a fost încheiat tratatul de prie
tenie și colaborare cu R.P.D. Coreeană.

• România a fost vizitată, în ultimii 
ani, de circa 55 delegații guvernamentale 
dinxțări socialiste, în timp ce aproximativ 
70 delegații din România au vizitat dife
rite țări socialiste.

• Țările socialiste ocupă ponderea prin

cipală în relațiile economice ale Româ
niei, volumul schimburilor cu aceste țări 
reprezentînd circa 44 la sută din comer
țul nostru exterior. în calitate de membră 
a C.A.E.R., România își aduce contribuția 
la înfăptuirea obiectivelor „Programului 
complex", dezvoltă, totodată, colaborarea 
economică cu toate celelalte țări socialiste.

Ca țară socialistă și ca țară în 
curs de dezvoltare. România își 
amplifică continuu legăturile de 
prietenie și solidaritate cu țările 
care și-au dobîndit independența 
și au pășit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

• Din cele 128 de state cu care Româ
nia întreține relații diplomatice și consu
lare, 90 sînt țări în curs de dezvoltare.

• în ultimii 5 ani, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat vizite oficiale de 
prietenie în peste 30 de țări în curs de 
dezvoltare.

• în aceeași perioadă, peste 20 de șefi 
de state din aceste țări au întreprins vi
zite oficiale în România.

• Ponderea țărilor în curs de dezvolta
re în volumul schimburilor comerciale 
ale României este, în prezent, de 20 la 
sută și urmează să atingă, în 1980, cel 
puțin 30 la sută.

★ ★
Țara noastră întreține relații diplomatice și consulare cu 128 de 

state și relații economice cu peste 130 de state ae pe toate continentele.
România face parte din circa 70 de organizații internaționale guver

namentale și participă la activitatea a peste 500 de organizații neguver
namentale.

• în ultimii ani au fost încheiate 70 
de acorduri și înțelegeri la nivel guverna
mental, de colaborare economică cu țările 
în curs de dezvoltare.

• în 1976, peste 13 000 de specialiști ro
mâni (ingineri, medici, profesori, econo
miști, tehnicieni și muncitori) își desfă
șoară activitatea în țările în curs de dez
voltare.

• în România se află peste 6 500 de 
tineri din țările în curs de dezvoltare, 
care-și fac studiile universitare complete 
sau efectuează diferite studii de speciali
zare.

Pornind de la principiile coexis
tenței pașnice, de la necesitatea 
participării active la diviziunea in
ternațională a muncii, România am
plifică raporturile sale economice, 
tehnico-științifice și în alte dome
nii cu țările capitaliste dezvoltate.

• Ponderea acestor state în volumul co
merțului nostru exterior se ridică la 
peste 30 la sută.

• în perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea s-au încheiat cu țările 
capitaliste dezvoltate aproape 50 noi do
cumente de colaborare, din care peste ju
mătate înțelegeri concrete în domeniul 
economic.

Pentru o nouă ordine politică 
si economică mondială

Contribuții la rezolvarea probleme-or 
fundamentale ale contemporaneității

România pornește consecvent de 
la considerentul că una din proble
mele fundamentale ale contempora
neității o constituie lichidarea sub
dezvoltării, a împărțirii lumii în 
țări bogate și țări sărace, edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, aceasta fiind o con
diție esențială a unei securități și 
păci trainice, a progresului general 
al umanității.

• Punctul de vedere și propune
rile țării noastre în problemele fău
ririi noii ordini și-au găsit pe larg 
expresie în documentul „POZIȚIA 
ROMÂNIEI CU PRIVIRE LA IN
STAURAREA UNEI NOI ORDINI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE", 
prezentat la a VH-a sesiune extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U.

• Corespunzător programului con
cret elaborat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., în documentul prezentat la 
O.N.U., România preconizează ca o- 
biective ale noii ordini economice:

— Respectarea dreptului tuturor ță
rilor de d fl deplin stăpine pe bogă

• La reuniunea ministerială de la Manila (februarie 1976), România a 
fost primită, în unanimitate, ca membră a „Grupului celor 77“, din care fac 
parte peste 110 țări în curs de dezvoltare.

• La cea de-a V-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate (Colombo 
— august 1976) a fost adoptată, prin consens, hotărîrea ca România să 
participe, în calitate de invitat, la reuniunile și activitățile mișcării țărilor 
nealiniate.

Aceste acte dau expresie relațiilor tot mai strînse de solidaritate, ți coope
rare existente între România și țările in curs de dezvoltare, constituie o preg
nantă recunoaștere a justeții politicii externe a țării noastre, a fermității și con
secvenței cu care România socialistă acționează pentru afirmarea dreptului po
poarelor la libertate și independență națională, pentru promovarea unor relații 
noi, de adevărată egalitate între națiuni.

țiile naționale, de a le folosi în In
teresul propriu.

— Prioritatea eforturilor proprii ale 
fiecărei țări, paralel cu o largă coope
rare internațională, egală in drepturi.

— Statornicirea unul raport |ust 
între prețurile materiilor prime și pre
țurile produselor industriale.

— Soluționarea crizei alimentare 
mondiale, crearea unul fond de pro
duse agroalimentare.

— Accesul larg al tuturor statelor 
la cuceririle științei și tehnicii.

— Sprijin concret țărilor în curs de 
dezvoltare în formarea de cadre na
ționale.

— înlăturarea barierelor șl discrimi
nărilor din comerțul șl cooperarea 
economică Internațională.

— Asigurarea stabilității monetare 
șl crearea unui sistem vajutar-finan- 
clar echitabil

— Constituirea unul fond de dez
voltare, administrat de O.N.U.
• Inițiativele, propunerile, activi

tatea României în direcția edificării 
noii ordini economice internaționale 
au contribuit la elaborarea unor do
cumente de importanță majoră ale 
diferitelor conferințe și reuniuni in
ternaționale pe această temă.

Manifestînd un înalt spirit de res
ponsabilitate față de cauza păcii și 
progresului, față de destinele în
tregii omeniri, România socialistă 
aduce o importantă contribuție con
structivă la soluționarea marilor 
probleme care confruntă lumea.

• SECURITATEA EUROPEANĂ 
constituie un obiectiv de prim ordin, 
pentru înfăptuirea căruia țara noas
tră a militat și militează cu neabă
tută consecvență. România a parti
cipat activ la consultările multilate
rale pentru pregătirea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, la desfășurarea conferinței 
propriu-zise, la cristalizarea norme
lor și principiilor noi de relații cu
prinse în Actul final.

Prin întreaga sa politică, țara 
noastră acționează neabătut pen
tru accentuarea cursului spre des
tindere, militînd totodată pentru 
completarea destinderii politice 
prin măsuri de destindere milita
ră, pentru traducerea consecventă 
în viață a prevederilor documen
tului de la Helsinki.

• Țara noastră a acordat și acor
dă în mod constant o mare impor
tanță STATORNICIRII UNUI CLI
MAT DE BUNĂ-VECINĂTATE ȘI 
COLABORARE ÎN BALCANI, mi
litînd activ pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii 
și securității, fără arme nucleare.

• Considerînd că una din proble
mele vitale pentru viitorul omenirii 
este ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII, 
ȘI ÎN PRIMUL RÎND A DEZARMĂ

RII NUCLEARE, România a desfă
șurat, la O.N.U , în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva și în alte 
organizații internaționale, o activita
te neobosită, concretizată printr-un 
șir de acțiuni, inițiative, propuneri.

• Cu neslăbită consecvență mili
tează România pentru REGLEMEN
TAREA PAȘNICĂ, PE CALE POLI
TICĂ, A PROBLEMELOR LITI
GIOASE, corespunzător intereselor 
fundamentale ale tuturor părților 
implicate.

• România militează cu fermita
te pentru LICHIDAREA ULTIME
LOR VESTIGII ALE COLONIALIS
MULUI, condamnă cu hotărîre prac
ticile rasiste, politica de apartheid, 
în acest spirit, țara noastră a parti
cipat la elaborarea recentei rezoluții 
a Consiliului de Securitate în legă
tură cu Africa de Sud și a multiple 
rezoluții ale O.N.U. în sprijinul drep
turilor poporului namibian.

• România a depus și depune in
tense eforturi în vederea CREȘ
TERII ROLULUI ȘI EFICACITĂȚII 
O.N.U.. potrivit înaltei misiuni cu 
care a fost investită organizația — 
de a acționa pentru menținerea păcii 
și securității generale. Această pre
ocupare perseverentă și-a găsit ma
terializare în documentul „Poziția 
României cu privire la îmbunătăți
rea și democratizarea activității 
O.N.U., Ia întărirea rolului său în 
realizarea colaborării între toate sta
tele, fără deosebire de orînduîre so
cială, a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice", prezen
tat la ultima sesiune a O.N.U.

Solidaritate activă cu partidele comuniste 
si muncitorești, cu tete tortele 

democratice si antimperialiste
Conducînd vasta operă de propășire a patriei, concentrind 

energiile întregii noastre națiuni spre îndeplinirea mărețelor 
sarcini ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism. Partidul Comunist Romăn dezvoltă 
larg relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, cu toate torțele democra
tice, progresiste, antiimperialiste din lume.

• P.C.R. întreține relații active cu 
circa 90 de partide comuniste și 
muncitorești. Numai în perioada 
dintre Congresele al X-lea și al XI- 
lea ale partidului au avut loc circa 
600 de întîlniri bilaterale.

• Partidul nostru se pronunță și 
acționează consecvent pentru coeziu
nea mișcării comuniste și muncito
rești, pentru făurirea unei unități 
de tip nou, bazată pe principiile e- 
galității în drepturi, autonomiei, res
pectării dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară.

• Partidul nostru a participat ac
tiv la lucrările pregătitoare și la 
desfășurarea Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Euro
pa, aducînd o contribuție de mare 
importanță la succesul ei.

• în același timp, P.C.R. acțio
nează pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate organizațiile politice ale 
clasei muncitoare, cu partidele so
cialiste și social-democrate. în ulti
mul timp, partidul nostru a dezvol
tat contacte cu 27 asemenea partide 
din diferite țări.

• Cunosc o continuă dezvoltare 
legăturile prietenești, de colaborare 
activă ale partidului nostru cu 
partidele de guvernămînt și organi
zațiile democratice, progresiste din 
țările în curs de dezvoltare, această 
orientare concretizîndu-se în stabili
rea unor raporturi de conlucrare cu 
68 de asemenea formațiuni politice.

• Solidaritatea militantă cu aspi
rațiile popoarelor la libertate, inde
pendență națională și progres își gă
sește expresie în dezvoltarea legă
turilor dintre P.C.R. și mișcările de 
eliberare națională. în ultimii ani, 
țara noastră a fost vizitată de peste 
30 de delegații ale mișcărilor de eli
berare națională.

Sprijinul internaționalist acordat 
popoarelor care luptă pentru cuce
rirea libertății și independenței na
ționale s-a concretizat pe diverse 
planuri, inclusiv prin încheierea 
unor importante documente comu
ne, mnrcînd primele recunoașteri in
ternaționale ale acestor mișcări.

• în prezent, P.C.R. întreține le
gături de colaborare și realizează 
schimburi de păreri și experiență cu 
circa 215 partide și alte formațiuni 
politice de pe întreg globul.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Plata ScintelL Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficine poștale șl difuzor» din întreprinderi șl Institut» Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Grivltel nr. 14—66 P.O.B. — 3001, telex s 11 683 sau 11 226. Tiparul x Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEU «8 360


