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„înfăptuirea actului istoric de la
23 Ăugust a deschis o eră nouă in istoria 

poporului român —era unor profunde 
transformări democratice, revoluționare, 
a realizării deplinei independențe și 
suveranități naționale, a făuririi unei 

" "ti
vieți noi.

NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența tovarășului Hicolae Ceaușescu,
secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, ieri a avut loc în Capitală 

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată celei de-a XXXIII-a aniversări

a eliberării României de sub dominația fascistă
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
luni după-amiază a avut loc 
adunarea festivă consacrată 
celei de-a XXXIII-a aniver
sări a insurecției naționale 
armate antifasciste și antiim
perialiste.

Ora 18,00. Participant!! sa
lută cu îndelungate aplauze, 
cu puternice și însuflețite o- 
vații pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sosirea sa în 
Sala Palatului Republicii So
cialiste România, unde se des
fășoară adunarea festivă, or
ganizată de Comitetul munici
pal București al P.C1R. și 
consiliul popular munici
pal. Se aclamă minute in 
șir, se scandează cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“.

In prezidiul adunării iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai C.C. al P.C.R., vechi mili- 
tanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
foști comandanți ai unor mari 
unități de pe frontul antihi
tlerist, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și ob
ștești, ai oamenilor muncii, ai 
vieții economice, științifice și 
culturale.

Cuvîntarea tovarășului
Manea Mănescu

Stimați tovarăși,
Poporul român sărbătorește cu en

tuziasm patriotic si elan revoluționar 
a XXXIII-a aniversare a glorioasei 
insurecții naționale armate 
ciste și antiimperialiste.

Măreața epopee națională 
recției de la 23 August 1944 
dul voinței si creației revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale bravului 
ponor român, care, sub steagul vic
torios al partidului nostru corhunist. 
a eliberat patria de sub dominația hi- 
tleristă. a deschis în istoria contem
porană a tării o eră nouă, era edifică
rii socialismului si comunismului pe 
pămintul României.

Este meritul nepieritor al Partidu
lui Comunist Român — continuatorul 
credincios al tradițiilor eroice ale po
porului nostru de luptă multisecula
ră pentru unitate, independentă, su
veranitate națională, pentru eliberare 
socială — de a fi elaborat strategia si 
tactica insurecțională în concordantă 
cu condițiile obiective ale realității 
românești, de a fi organizat lupta 
antifascistă a poporului, coalizînd 
toate forțele patriotice si democratice 
în marea bătălie împotriva dictaturii 
antonesciene si a ocupantilor hitle- 
riști. pentru înfăptuirea insurecției 
eliberatoare.

Partidul Comunist Român a condus

antifas-

a insur 
este ro-

cu neînfricată hotărîre Junta centru 
răsturnarea odiosului regim fascist, 
centru zdrobirea armatelor hitleriste 
cotronitoare. scoaterea imediată a 
tării din războiul antisovietic si ală
turarea României libere si suverane 
la marea coaliție antihitleristă.

în lunta sa eroică centru eliberarea 
tării, cocorul român a fructificat 
îmnreiurările externe favorabile, 
create crin marile victorii ale ar
matei sovietice, care a dus greul ce
lui de-al doilea război mondial, crin 
succesele celorlalte țări ale coaliției 
antihitleriste si ale mișcărilor de 
rezistentă din țările ocunate. Po
norul nostru a narticinat cu viteiie 
la războiul antifascist cu întregul no- 
tential militar si economic al tării, 
aducînd o contribuție de seamă la 
crăbușirea frontului hitlerist din Bal
cani, la dezvoltarea ofensivelor elibe- 

.ratoare sDre Eurona centrală, grăbind 
biruința finală îmeotriva fascismului 
pe continentul nostru.

„Insurecția națională din august 
1944 — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — va rămîne veșnjc în 
conștiința poporului român, amintirea 
sa transmițindu-se din generație în 
generație, ca un simbol strălucit al 
eroismului maselor populare, al spi
ritului revoluționar al comuniștilor, al

tuturor militanților revoluționari din 
țara noastră".

Stimați tovarăși.
în acest moment solemn exprimăm 

sentimentele noastre de profundă ve
nerație fată de eroismul revoluționar, 
fată de înflăcăratul patriotism al mi- 
litanților comuniști, al întregii noas
tre clase muncitoare, al armatei ro
mâne. al tuturor participantilor la in
surecție. care, deschizînd calea lumi
nosului August 1944. au luptat și s-au 
jertfit pentru eliberarea oămîntului 
sacru al patriei, pentru înfrîngerea 
definitivă a hitlerismului. pentru do- 
bindirea libertății, demnității si inde
pendentei naționale a României.

Recunoștința noastră se îndreaptă 
către viteiii ostasi sovietici, care au 
dat uriașe jertfe pentru înfrîngerea 
Germaniei naziste, pentru eliberarea 
popoarelor de sub dominația fascistă. 
Luptele duse in comun de ostașii ro
mâni și sovietici pentru eliberarea de
plină a teritoriului României, precum 
și pentru eliberarea Ungariei si Ceho
slovaciei. oină la victoria finală asu
pra fascismului, au pecetluit trainica 
prietenie frățească dintre ponorul ro
mân si popoarele Uniunii Sovietice.

Omagiem contribuția importantă a-
(Continuare in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

NICOLAE CEAUSESCU
9

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii
Luni dimineața, președintele Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe Harry

G. Barnes jr.. ambasadorul Statelor 
Unite ale Ămericii la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
ambiantă cordială.

Senatorul american Harrison Williams
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, luni la amiază, 
pe senatorul american Harrison 
Williams, președintele Comitetului 
pentru resurse umane din Senatul 
S.U.A.. care face o vizită în tara 
noastră.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Nationale. si George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor- externe.

A fost prezent, de asemenea. Harry 
G. Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. la 
București.

Oaspetele a adresat șefului statu

lui român mulțumirile sale sincere 
pentru onoarea de a fi primit, pen
tru posibilitatea ce i s-a oferit de a 
cunoaște nemijlocit înfăptuirile po
porului român, vasta lui activitate 
consacrată edificării unei Românii 
moderne și prospere.

In timpul întrevederii s-a apreciat 
cu satisfacție cursul ascendent al 
relațiilor dintre România si Statele 
Unite ale Americii, bazate pe princi
piile înscrise în documentele semnate 
cu prilejul vizitelor reciproce la ni
velul șefilor de stat ai celor două 
țări. Schimbul de vederi a pus. tot

odată. în evidentă existenta unor noi 
posibilități pentru intensificarea sl 
diversificarea continuă a relațiilor 
bilaterale politice, economice, tehni- 
co-știintifice. culturale si în alte do
menii de interes comun, precum sl 
aportul pe care forurile supreme le
gislative ale celor două țări, parla
mentarii români și americani pot si 
trebuie să-l aducă la consolidarea le
găturilor de prietenie si conlucrare 
multilaterală dintre cele două țări si 
popoare.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială.

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Conferinței mondiale de luptă 
împotriva apartheidului

îmi este deosebit de plăcut să adresez un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de succes tuturor parti- 
cipanților la Conferința mondială de luptă împotriva 
apartheidului, organizată sub egida O.N.U. în cooperare 
cu guvernul Nigeriei. Organizația Unității Africane și 
mișcările de eliberare națională din Africa de Sud.

Marile schimbări politice și transformări revoluționare, 
sociale și naționale din viata internațională, mutațiile 
profunde în raportul mondial de forte creează condiții tot 
mai propice luptei popoarelor pentru abolirea politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste, de apartheid și 
discriminare rasială, a oricăror forme de dominație și 
inegalitate, pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri în mod liber și independent un viitor de prospe
ritate și fericire.

Lichidarea definitivă a politicii, cu totul anacronică și 
condamnabilă, de discriminare rasială și apartheid impune 
intensificarea eforturilor întregii comunități internaționale, 
a tuturor forțelor atașate cauzei păcii, libertății, indepen
dentei, egalității și respectului reciproc între națiuni.

Profund atașată idealurilor de dreptate națională si so
cială. de libertate și progres social. România a sprijinit 
și sprijină cu toată hotărîrea lupta de eliberare a popoa
relor asuprite, militează ferm pentru eliminarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului, ale politicii rasiste și de apart
heid. ale oricărei forme de dominație străină asupra altor 
ponoare.

Actele de violență și represiune comise de regimul rasist 
din Africa de Sud împotriva luptătorilor pentru libertate 
și a întregii populații de culoare constituie o violare fla
grantă a drepturilor inalienabile ale poporului sud-african, 
o sfidare la adresa opiniei publice internaționale, o în
călcare a scopurilor si principiilor Cartei O.N.U.. creînd 
o gravă amenințare, pentru pacea în zonă, cu repercusiuni 
imprevizibile pentru pacea și securitatea mondială. Româ
nia condamnă cu fermitate nolitiea de apartheid și discri
minare rasială practicată în Africa de Sud. se pronunță 
pentru abolirea acestei politici. își exprimă sprijinul și

solidaritatea cu toți luptătorii pentru libertate, a acordat 
și acordă sprijin politic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare' națională din Africa australă pen
tru asigurarea dreptului imprescriptibil al popoarelor la 
autodeterminare, pentru a-și organiza viața conform voin
ței și aspirațiilor lor proprii.

în spiritul poziției sale active și statornice. România a 
participat activ la elaborarea rezoluțiilor adoptate de Na
țiunile Unite cu privire la situația din Africa de Sud și 
este hotărîtă să desfășoare pe mai departe o activitate 
intensă la O.N.U. și în alte forumuri internaționale pen
tad aplicarea în practică a unor măsuri ferme, de natură 
să pună capăt politicii de apartheid și discriminare rasială.

în etapa actuală sînt necesare mai mult ca oricînd dez
voltarea acțiunilor unite ale. țărilor "africane. împreună cu 
statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și sta
tele nealiniate. întărirea solidarității și conlucrării tuturor 
forțelor antiimperialiste. progresiste, democratice si popu
lare în sprijinul luptei ponorului din Africa de Sud pen
tru eliminarea apartheidului si politicii de discriminare 
rasială.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma hotărîrea Româ
niei de a. acționa și în viitor pentru combaterea politicii de 
apartheid și discriminare rasială sub toate formele ei de 
manifestare, de a acorda sprijin multilateral popoarelor din 
Africa australă pentru cucerirea independentei naționale, 
pentru asigurarea dezvoltării lor libere, de sine stătă
toare. ne calea progresului economic si social.

Urez succes deplin lucrărilor conferinței, exnrimînd 
convingerea,că ea va reprezenta o importantă manifes
tare pe plan internațional de natură să dea un nou si pu
ternic impuls eforturilor generale menite să ducă Ia li
chidarea definitivă a politicii de apartheid si discriminare 
rasială, la înfăptuirea aspirațiilor ponorului sud-african 
snre libertate, demnitate umană si nrogres. la asigurarea 
drentului sacru al fiecărui ponor de a-si hotărî singur 
soarta, la făurirea unei noi ordini economice si nolitice 
ne plan mondial.

Cu prilejul alegerii tovarășului Hua Kuo-fen 
în funcția de președinte al C. C. al P. C. Chinez

Tovarășului HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

I^a adunarea festivă iau parte, de 
asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, membri de partid cu stagiu în 
ilegalitate, participant la insurecția 
de la 23 August 1944, generali activi 
Si în rezervă, foști comandanți de 
unități de pe frontul războiului 
antihitlerist, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și ai organi
zațiilor de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile
(Continuare in pag. a Il-a)

23 în Piața Aviatorilor din Capitală are loc

Demonstrația oamenilor muncii cu prilejul celei de-a XXXIII-a
aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă

Posturile de radio și televiziune vor transmite direct, începînd 
orei 8, desfășurarea marii manifestații populare.

din jurul

Stimate tovarășe Hua Kuo-fen,
încheierea cu succes a lucrărilor celui de-al XI-lea Con

gres national al Partidului Comunist Chinez, alegerea 
Comitetului Central al partidului și alegerea dum
neavoastră în înalta funcție de președinte al Comite
tului Central îmi oferă prileiul deosebit de nlăcut ca. în 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân si al meu personal, să adresez Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez si dumneavoastră personal 
un cordial salut frățesc si cele mai calde felicitări.

Urez din toată inima harnicului si talentatului ponor 
chinez ea. sub conducerea încercată a Partidului Comunist 
Chinez, a Comitetului său Central. în frunte cu dumnea

voastră. tovarășe Hua Kuo-fen. să obțină noi si tot mai 
mari izbînzi în revoluția si construcția socialistă. în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, pentru a transforma Marea Chină Populară 
într-o tară socialistă modernă si puternică si pentru afir
marea sa tot mai puternică ne arena internațională.

Pornind de la hotărîrea noastră comună de a dezvol
ta pe un plan superior relațiile româno-chineze, îmi ex
prim convingerea fermă că prietenia și solidaritatea re
voluționară. colaborarea multilaterală dintre partidele sl 
țările noastre se vor amplifica si adinei tot mai mult spre 
binele ambelor noastre ponoare. în interesul cauzei gene
rale a socialismului, păcii si colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvîntarea tovarășului Manea Mănescu

(Urmare din pag. I)
dusă la, victorie de celelalte popoare 
ale coaliției antihitleriste, de milioa
nele de luptători ai mișcărilor de re
zistentă din țările subjugate de ootro- 
pitorii fasciști.

Semnificația istorică a gloriosului e- 
venimenit din august 1944 este puter
nic reliefată de sărbătorirea în acest 
an a centenarului Independentei de 
stat a României si împlinirii a trei 
decenii de la proclamarea republicii.

Cronica milenară a poporului nos
tru cuprinde, în paginile ei, , nu
meroase momente eroice de ridicare 
la luptă Împotriva asupririi naționa
le și sociale. Prin victoria de la 

' 23 August 1944, poporul român, și-a 
cucerit bunul cel mai de preț spre 
care a năzuit și pentru care a luptat 
veacuri de-a rândul — dreptul inalie
nabil de a fi pe deplin liber, inde
pendent și suveran, de a-și lua soar
ta în propriile sale mîini, pentru a 
înainta neabătut pe drumul făuririi 
socialismului, sub conducerea avan- 
gardei sale revoluționare — Partidul 
Comunist Român.

Stimați tovarăși,
Actul național cel mai cutezător 

din istoria României a descătușat 
energiile revoluționare ale poporului 
și a marcat începutul unei perioade 
de profunde înnoiri în viața națiunii 
noastre. Partidul Comunist Român a 
desfășurat o uriașă activitate politică 
și organizatorică în procesul cuceririi 
și consolidării puterii politice de că
tre clasa muncitoare, in alianță cu 
țărănimea muncitoare, al transformă-; 
rilor radicale care au schimbat din 
temelii configurația social-econotnică 
a țării, întregul curs al vieții poporu
lui român.

însemnătatea măreței zile din au
gust 1944 este evidențiată de bilanțul 
marilor înfăptuiri obținute prin dez
voltarea puternică a forțelor de pro
ducție, crearea unei industrii mo
deme, cooperativizarea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiaie a agricultu
rii, făurirea economiei socialiste uni
tare, creșterea accelerată a venitului 
național și ridicarea continuă a bună
stării întregului popor. Pe această 
bază trainică s-au produs mutații în
noitoare în structura societății, a fost 
lichidată pentru totdeauna exploata
rea omului de către om. Prin victo
ria definitivă a noilor relații sociale, 
s-a instaurat pe pămîntul patriei 
noastre cea mai dreaptă și mai îna
intată societate . — socie tatea socia
listă.

îndeplinindu-și cu fermitate rolul 
său revoluționar, clasa muncitoare a 
cimentat alianța cu țărănimea, cu in
telectualitatea, a unit energiile crea
toare ale oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul țării — fără deosebire 
de naționalitate — pentru înflorirea 
continuă a României socialiste.

Remarcabilele înfăptuiri din anii 
construcției socialiste sint rezultatul 
hărniciei, muncii pline de abnegație 
a talentatului nostru popor, al poli
ticii creatoare a Partidului Comunist 
Român, al creșterii continue a rolului 
său de forță conducătoare in socie
tatea românească.

Stimați tovarăși.
Un nou si luminos capitol in ana

lele României socialiste a deschis 
Congresul al IX-lea al partidului, 
care a dat un impuls fără precedent 
întregii dezvoltări politice, economice 
si sociale, inaiugurind perioada cea 
mai fertilă în împliniri din viata pa
triei noastre.

Istoria tării va înscrie în paginile 
ei de glorie mărețele biruințe ob
ținute de poporul nostru în acești 
ani deosebit de rodnici, biruințe ne
mijlocit legate de strălucita activita
te revoluționară desfășurată în frun
tea partidului si statului nostru de 
tovarășul Nioolae Ceausescu, făuritor 
de tară nouă, care întruchipează ma
rile virtuți creatoare ale poporului 
român, constructor al socialismului 
și comunismului în România.

Aplicînd în mod creator materialis
mul dialectic si istoric la realitățile 
românești. Congresele al IX-lea și al 
X-lea ale partidului au elaborat stra
tegia generală a dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării, a perfecționării 
organizării si conducerii societății, 
pentru trecerea la o treaptă supe
rioară a noii noastre orîndulri.

Originalitatea experienței construc
ției noastre socialiste, clarviziunea 
științifică si profundul realism al 
politicii economice a partidului s-au 
materializat în această perioadă in 
,progresul mai dinamic al forțelor de 
producție. în dezvoltarea armonioasă, 
rational echilibrată, a celor două 
ramuri hotărâtoare ale dezvoltării e- 
conomiei — industria si agri
cultura — în realizarea unei pro
porții judicioase între sectoarele 
producătoare de mijloace de pro
ducție si cele de bunuri de consum. 
S-a acaelerat creșterea ramurilor 
moderne ale industriei, s-a inten
sificat activitatea de cercetare știin
țifică si de introducere a tehnolo
giilor avansate în toate sectoare
le de producție. Semnificativă este 
preponderenta în producția indus
trială a construcțiilor de mașini, chi
miei și metalurgiei — ramuri ho
tărâtoare pentru dezvoltarea întregii 
economii naționale.

Transpunerea consecventă în viată 
a politicii agrare a partidului a de
terminat lărgirea bazei tehnico-ma- 
teriale și intensificarea' procesului de 
modernizare a agriculturii, asigurîn- 
du-se creșterea continuă a producției 
agricole vegetale și animale.

Politica realistă cu privire la uti
lizarea venitului național, repartiza
rea unei rate mai înalte pentru fon
dul de dezvoltare — opțiune socială 
fundamentală adoptată de Partidul 
Comunist Român — a permis înfăp
tuirea unor ample programe de in
vestiții, orientate consecvent spre 
mărirea și modernizarea potențialului 
productiv, amplasarea armonioasă pe 
teritoriu a forțelor de producție, am
plificarea tuturor activităților sociale.

Dezvoltarea rapidă a producției 
materiale, ridicarea continuă a pro
ductivității șl eficientei muncii so
ciale au determinat creșterea mai ac
celerată a venitului național ; pe a- 
ceastă bază s-au asigurat sporirea ve
niturilor oamenilor muncii, intensifi
carea, construcției de locuințe, pro
gresul instrucției publice, înflorirea 
culturii, îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății populației, ridicarea generală a 
bunăstării întregii noastre națiuni 
socialiste.

Succesele remarcabile obținute prin 
aplicarea hotărârilor revoluționare 
adoptate de Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului au propulsat 
țara noastră spre cea mai înfloritoare 
etapă din istoria sa. etapa construirii 
socialismului multilateral dezvoltat 
pe pămîntul scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România:

Stimați tovarăși,
Un moment de hotărâtoare însem

nătate în viața României socialiste 
l-a constituit Congresul al XI-lea, 

. care a adoptat mărețul Program al 
Partidului Comunist Român. în spi
ritul orientărilor fundamentale și di
recțiilor practice de acțiune trasate 
de Congres, întregul nostru popor, în 
frunte cu eroica clasă muncitoare, 
desfășoară o laborioasă activitate 
creatoare pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea spre comunism.

Obiectivele esențiale ale Planului 
național unic de dezvoltare econo
mică și socială pe anii 1976—1980, 
precum și prevederile suplimentare 
stabilite se îndeplinesc cu succes. în 
anul 1976 și în primele 7 luni din 
acest an — cu toate greutățile pro
vocate de cutremur — s-a obținut în 
industrie o depășire a producției pla
nificate cu peste 20 miliarde lei ; în 
agricultură s-au realizat recolte tot 
mai bogate. Succese deosebite s-au 
înregistrat în construcții, transporturi, 
comerț. în toate ramurile economiei 
naționale, precum i și în știință, în 
învățămînt și cultură, în întreaga 
viată socială.

Continuindu-se cu fermitate apli
carea politicii economice a partidu
lui, industria — sector primordial al 
economiei — va cunoaște un amplu 
proces de înnoire a tehnologiilor, de 
creștere a ponderii produselor de 
înaltă tehnicitate, de adîncire a spe
cializării și cooperării, de moderni
zare a structurii producției. întărin- 
du-Se poziția conducătoare 
a industriei în economia 
noastră națională.

Realizarea obiectivelor 
prioritare stabilite de 
partid în industrie va con
duce la sporirea gradului 
de asigurare din resurse 
interne a tezei de materii 
prime și energetice, creș
terea producției de oțel, 
fabricarea de utilaje și in
stalații de înalt nivel teh
nologic, dezvoltarea elec
tronicii. electrotehnicii si 
automatizării în industria 
constructoare de mașini, 
creșterea dinamică a indus
triei chimice si a materia
lelor de construcții, ampli
ficarea și diversificarea 
producției în industria bu
nurilor de consum. îmbu
nătățirea calității producției 
industriale.

îndeplinirea cu succes a 
planului cincinal, a hotărâ
rii Congresului consiliilor 
oamenilor muncii de a ob
ține suplimentar, pînă în 
1980, o producție de 100— 
120 miliarde lei impune să 
acționăm cu toată hotărâ
rea și răspunderea, sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, în 
întreprinderi, centrale și 
ministere, pentru folosirea 
deplină a capacităților, or
ganizarea exemplară a producției 
și a muncii, aprovizionarea tehnico- 
materială ritmică și perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și reducerea consumurilor. 
Este necesar să ne concentrăm toate 
forțele în vederea realizării și de
pășirii planului la producția fizică, 
la productivitatea muncii, la renta
bilitate. sporind astfel substanțial 
contribuția industriei noastre la creș
terea venitului national, condiție ho
tărâtoare a ridicării nivelului de trai 
al poporului.

în agricultură, acordăm toată aten
ția dezvoltării și modernizării în con
tinuare a bazei tehnicx>-materiale. ac
celerării procesului complex de me
canizare, chimizare și extindere a i- 
rigațiilor. Totodată, trebuie să inten
sificăm activitatea de strângere la 
timp, fără pierderi. în cele mai bune 
condiții a recoltei și livrarea la fon
dul central a cantităților de produse 
contractate, executarea exemplară a 
tuturor lucrărilor agricole de toamnă 
în vederea pregătirii corespunzătoare 
a recoltei anului viitor, pentru creș
terea neîntreruptă a producției agri
cole, asigurând astfel aportul tot mai 
susținut al acestei ramuri de teză la 
dezvoltarea întregii economii. la 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
populației.

. Stimați tovarăși.
Justețea liniei generale a partidu

lui. înalta sa responsabilitate fată de 
propășirea neîntreruptă a tării se 
concretizează în alocarea a circa nouă 
zecimi din fondul de dezvoltare pen
tru ramurile producției materiale, a- 
sigurîndu-se totodată lărgirea bșzei 
tehnice a cercetării științifice si teh
nologice. a activității de invătămint. 
educație, sănătate si cultură.

Realizarea, în actualul cincinal, a 
unui volum de investiții de circa 1 000 
miliarde lei — aproape tot atit cit 
s-a investit în trei cincinale anteri
oare — impune acțiuni energice pen
tru accelerarea ritmului de execuție 
a lucrărilor și livrarea la timp a uti
lajelor tehnologice, pentru extinderea 
metodelor industriale avansate de or
ganizare a activității de construcții, 
pentru folosirea rațională a utilaje
lor și a forței de muncă. întărirea 
ordinii și disciplinei pe toate șantie
rele. Pentru îndeplinirea integrală a 
planului cincinal de investiții este 
necesar să acționăm cu mai multă 
fermitate în vederea intensificării e- 
xecuției lucrărilor pe șantiere, recu
perării rămînerilor în urmă din acest 
an și pregătirii temeinice a obiecti
velor anului 1978, asigurtndu-se toa
te condițiile pentru punerea în func
țiune. la termenele stabilite, a celor 
2 700 de capacități importante indus
triale și agrozootehnice, prevăzute în 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a tării.

Politica Partidului Comunist Ro
mân de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe Întreg teri
toriul țării este menită să asigure în
făptuirea obiectivului social trasat de 
Congresul al XI-lea. ca in anul 1980 
să nu existe în România jiici un ju
deț care să realizeze o producție in
dustrială mai mică de 10 miliarde lei. 
Pe această ,cale se vor înfăptui : 
omogenizarea treptată a dezvoltării 
economico-sociale a tării, ridicarea 
nivelului de civilizație și bunăstare 
materială și culturală al orașelor si 
satelor, creșterea, ponderii și întă
rirea rolului conducător al clasei 
muncitoare — forța revoluționară cea 
mai înaintată a societății noastre so
cialiste.

Progresul economic rapid și multi
lateral, ridicarea performanțelor teh- 
nico-oalitative ale produselor noastre 
au creat condiții pentru participarea 
tot mai dinamică a României la 
schimburile economice internaționale. 
Amplificarea continuă a relațiilor 
noastre economice externe, înfăp
tuirea programelor de colaborare 
economică, valorificarea tot mai bună 
a produselor românești pe piața ex
ternă, realizarea unei balanțe de 
plăți echilibrate sînt nemijlocit lega
te de îmbunătățirea structurii expor

tului. mărirea 'proporției produselor 
fabricate prin utilizarea tehnicii mo
derne, extinderea acțiunilor de coo
perare economică internațională în 
producție, știință și tehnologie.

Creșterea venitului național, ridi
carea continuă a nivelului de țrai al 
poporului cer imperios să realizăm 
ritmuri muit mai înalte de sporire a 
productivității muncii. Fiecare colec
tiv de muncă, fiecare cetățean al pa
triei trebuie să înțeleagă că de ran
damentul tot mai înalt al muncii sale 
depinde .satisfacerea crescîndă a ce-' 
Țintelor de bunăstare și civilizație. în 
scopul transpunerii în viață a pro
gramelor de ridicare mai rapidă a 
productivității trebuie să acționăm cu 
mai multă energie și eficiență pentru 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, folosirea mai intensivă 
a utilajelor, instalațiilor și mașinilor- 
unelte, extinderea mecanizării și au
tomatizării, utilizarea rațională în 
activitatea productivă a forței de 
muncă și perfecționarea calificării 
profesionale a întregului personal 
muncitor.

Asigurarea unei dinamici tot mai 
accentuate în sporirea avuției națio
nale, crearea de resurse suplimenta
re pentru accelerarea ritmului de ri
dicare a bunăstării populației im
pun reducerea cheltuielilor materia
le de producție prin diminuarea con
sumurilor de materii prime, mate

riale și resurse energetice, intensi
ficarea regimului de economii și îm
bunătățirea gestiunii economice.

Stimați tovarăși,
în conformitate cu hotărârile Con

gresului al XI-lea, ca urmare a În
deplinirii cu succes a planului de 
producție în primul an și. jumătate 
al cincinalului, a rezultatelor bune 
obținute în creșterea venitului na
tional, Comitetul Central al partidu
lui a adoptat, din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, un amplu 
program de sporire suplimentară a 
nivelului de trai. _ Prin acest pro
gram se transpun" în viață măsuri 
care asigură creșterea retribuției 
reale pînă în anul 1980 cu peste 30 
la sută, față de circa 18—20 la sută, 
cit se prevedea inițial în Directive, 
și sporirea cu 30 la sută a venitu
rilor reale ale țărănimii. Principale
le acțiuni au în vedere majorarea, în 
primul rând, a retribuției directe din 
muncă. în cadrul măsurilor pentru 
creșterea mai accelerată a nivelului 
de trai, sporul cel mai mare de ve
nituri este destinat oamenilor mun
cii care lucrează în sfera produc
ției materiale, celor care creează ne
mijlocit resursele bogăției naționale, 
izvorul sigur al ridicării bunăstării 
poporului.

S-au adoptat, de asemenea, noi mă
suri cu privire la regimul pensiilor. 
Prin noua lege care garantează drep
tul la pensie pentru fiecare om al 
muncii se realizează. în spiritul eticii 
și echității socialiste, corelarea mai 
strânsă a pensiei cu cantitatea, cali
tatea și importanta socială a muncii 
depuse ; s-a instituit pentru prima 
dată sistemul de pensii pentru țără
nimea din zonele necooperativizate. 
O importanță deosebită pentru ridi
carea bunăstării generale o are ma
jorarea pensiilor în medie cu 23 la 
sută, începînd cu sporul de 40 la sută 
pentru pensiile mici.

în cursul acestui an se vor aplica 
sporirea cu 30 la sută a alocațiilor 
pentru copii, ridicarea cuantumului 
ajutoarelor pentru mamele cu mai 
mulți copii. în același timp cu creș
terea veniturilor directe, sporesc și 
fondurile alocate pentru cheltuielile 
social-cult-urale. care vor asigura o 
bună desfășurare a învătămîntuiui 
de toate gradele, a activității cultu
rale și de ocrotire a sănătății publice.

O dovadă grăitoare a preocupării 
statornice a partidului și statului 
nostru pentru îmbunătățirea continuă 
a calității vieții oamenilor muncii o 
reprezintă amplul program de con
struire în actualul cincinal a unui 
număr de peste 1 milion de aparta
mente. înfăptuirea programului na
țional de sistematizare a teritoriului, 
înflorirea economică și edilitară a 
orașelor și comunelor vor contribui 
la apropierea condițiilor de viață de 
la sate de cele din orașe, la impri
marea unui puternic avînt tuturor 
localităților, In pas cu exigentele ci
vilizației moderne.

Corespunzător creșterii veniturilor 
populației, se vor întreprinde măsuri 
tot mai hotărâte pentru realizarea 
programului de lărgire și diversifi
care a producției bunurilor de larg 
consum și a serviciilor. în vederea 
îmbunătățirii continue a aprovizio- • 
nării poporului nostru.

întregul nostru popor este deplin 
convins că programul de ridicare mai 
accentuată a nivelului de trai poate 
fi realizat prin îndeplinirea și depă
șirea planului național unic de dez
voltare economico-socială a tării, a 
prevederilor sale referitoare la creș
terea producției industriale și agri
cole, a productivității muncii, redu
cerea substanțială a cheltuielilor ma
teriale, factori decisivi ai amplifică
rii avuției naționale, a bunăstării în
tregii națiuni.

Măsurile de creștere mai accele
rată a nivelului de trai al poporului 
prevăzute în recentul program adop
tat de Comitetul Central demonstrea
ză în mod grăitor profundul umanism 
al politicii Partidului Comunist Ro

mân. care nu cunoaște țel mai înalt 
decit bunăstarea și fericirea omului.

Stimați tovarăși,
întregul popor român întîmpină 

ziua de 23 August, aniversarea vic
torioasei insurecții naționale armate 
antifasciste și antilmperialiste. cu 
mărețe realizări in construcția eco
nomică și socială a patriei, obținute 
sub conducerea înțeleaptă a gloriosu
lui nostru partid comunist.

Pentru toate aceste izbînzi. cu pri
lejul marii noastre sărbători națio
nale, permiteți-mi să adresez, din 
partea Comitetului Central, a secre
tarului genera] al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a Consiliului de Stat și 
a guvernului, calde felicitări eroicei 
noastre clase muncitoare, harnicei 
tărănimi, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii și chemarea fierbinte 
de a da un și mai puternic avînt 
întrecerii patriotice pentru a obține 
noi și însemnate succese în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului și 
aniversării a trei decenii de la in
staurarea republicii, pentru continua 
înflorire a României socialiste.

Stimați tovarăși.
în cei 33 de ani care au trecut de 

la evenimentele revoluționare din 
august 1944 și în mod deosebit în 
ultimul deceniu, pe fondul succese

lor strălucite obținute in 
dezvoltarea economiei, a 
științei. învătămîntuiui si 
culturii. în ridicarea bună
stării poporului, s-au înre
gistrat adinei prefaceri în 
structura societății româ
nești. a avut loc un proces 
de continuă adîncire a de
mocrației. s-a intensificat 
în toate compartimentele de 
activitate dialogul fructuos . 
cu cei ce muncesc, s-au 
realizat progrese deosebite 
în făurirea conștiinței noi, 
socialiste.

Perfectionarea. în conti
nuare. a organizării si con
ducerii vieții sociale, mobi
lizarea tuturor resurselor si 
energiilor în întrecerea so
cialistă a întregului popor 
pentru îndeplinirea si de
pășirea obiectivelor planu
lui cincinal sânt nemijlocit 
legate de creșterea roluliu 
conducător al organizațiilor 
de partid, de îmbunătățirea 
continuă a stilului si meto
delor de muncă ale orga
nelor de conducere colec
tivă din administrația de 
stat. întărirea democrației 
muncitorești prin partici
parea tot mai intensă a 
maselor la elaborarea si în
făptuirea deciziilor, sporirea 
rolului sindicatelor, organi
zațiilor de femei si ale ti

neretului în întreaga activitate eco
nomică șl socială.

Primul Congres al clasei muncitoare 
a dat expresie rolului decisiv pe care 
îl deține în toate sectoarele vieții 
sociale eroica noastră clasă mun
citoare, forța revoluționară deter
minantă a înaintării României spre 
comunism. Adunările generale ale 
oamenilor muncii — formă superi
oară a autoconducerii muncitorești — 
au prilejuit o nouă și elocventă ma
nifestare a întăririi democrației so
cialiste în acțiune, a înaltei con
științe comuniste a clasei muncitoare, 
a tuturor oamenilor muncii, care 
și-au demonstrat hotărârea neclin
tită de a ridica România pe noi 
trepte ale progresului și civilizației.

Socialismul a generat uriașe trans
formări în condițiile'de muncă și de 
trai ale harnicei țărănimi, deschizând 
tuturor celor ce muncesc pe ogoarele 
patriei drumul spre o viață prosperă. 
Desfășurarea Congresului țărănimii 
a evidențiat puternic faptul că țără
nimea a devenit o clasă nouă, un 
factor hotărâtor al construcției socia
liste în țara noastră. împreună cu 
clasa muncitoare, cu celelalte cate
gorii de oameni ai muncii, ea aduce 
o contribuție esențială la întreaga 
operă de edificare,, a noii orânduiri.

Un rol tot mai însemnat în asi
gurarea progresului societății noas
tre, angajată plenar pe calea revolu
ției tehnico-științifice, revine Inte
lectualității. provenită în cea mai 
mare parte din rândurile clasei mun-, 
citoare și țărănimii. Strips legată de 
popor, intelectualitatea aduce o im
portantă contribuție la activitatea e- 
conomică și socială, la progresul în
tregii țări.

Sub conducerea clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, promo
tor încercat al înnoirii morale a so
cietății noastre, se desfășoară o vastă 
acțiune, la scară națională, pentru 
făurirea conștiinței înaintate a con
structorilor socialismului și comunis
mului, acțiune la temelia căreia se 
află luminosul program ideologic al 
partidului, documentele Congresului 
educației politice și al culturii so
cialiste.

Activitatea politico-ideologică tot 
mai intensă desfășurată de organiza
țiile de partid, ale tineretului, ale 
sindicatelor și femeilor este menită să 
contribuie la modelarea omului nou. 
revoluționar, făuritor al noii societăți, 
pătruns de sentimentul patriotismului 
fierbinte, de spiritul de abnegație si 
sacrificiu pentru transpunerea în via
tă a politicii interne și externe a Par
tidului Comunist Român.

O misiune de înaltă responsabilitate 
revine școlii și organizației tineretu
lui revoluționar în pregătirea si for
marea tinerelor generații pentru mun
că și viată, pentru participarea activă 
la construcția socialismului si comu
nismului în România.

Ridicarea continuă a gradului de 
dezvoltare economico-socială a tutu
ror județelor consolidează baza ma
terială a egalității sociale și naționa
le, contribuie la întărirea unității po
litico-morale și a prieteniei frățești 
a tuturor fiilor tării — români. > ma
ghiari, germani și de alte naționalități 
— in munca și lupta pentru înflorirea 
patriei comune. România socialistă.

Societatea noastră se caracterizea
ză astăzi prin procesul tot mai ac
centuat de omogenizare socială, prin 
coeziunea întregului popor în jurul 
forței sale conducătoare — Partidul 
Comunist Român.

România prezintă astăzi imaginea 
unei țări angajate cu toate forțele în- 
tr-un vast program de dezvoltare, 
menit să asigure înaintarea ei victo
rioasă spre socialism și comunism.

„Putem spune ou mîndrie — arăta 
Secretarul general al partidului — că 
toate realizările remarcabile din anii 
socialismului confirmă, încă o dată, 
forța revoluționară, transformatoare a 
clasei noastre muncitoare, clasă con
ducătoare a societății, forța întregu
lui nostru popor, care, sub conduce
rea partidului comunist, a schimbat 
radical înfățișarea patriei, i-a deschis 
perspectiva înaintării accelerate pe 

calea progresului șl civilizației, a edi
ficării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului".

Avînd în fruntea partidului și sta
tului nostru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai stimat si iubit fiu 
al națiunii, ctitorul României contem
porane. poporul român are certitudi
nea supremă că sub conducerea parti
dului va înainta și mai rapid spre 
înaltul țel al edificării comunismului 
pe pămîntul scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Stimați tovarăși.
întregul curs al evenimentelor In

ternationale a confirmat și confirmă 
permanent justețea aprecierilor si o- 
rientărllor stabilite de cei de-al XI- 
lea Congres al partidului, vitalitatea 
politicii extei-ne. principiale si con
secvente. a tării noastre,

în elaborarea și înfăptuirea aces
tei politici, rolul hotărâtor revine se
cretarului general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, a cărui prodi
gioasă activitate dedicată împlinirii 
năzuinței popoarelor spre o lume 
mai buTiă Și mai dreaptă a conferit 
României un înalt prestigiu, stimă și 
prețuire în .rândul tuturor popoarelor 
lumii.

în cadrul politicii sale externe. 
România situează statornic pe primul 
olan dezvoltarea prieteniei si colabo-, 
rării cu toate țările socialiste, ac
ționează perseverent pentru întări
rea unității lor. cerință esențială a 
afirmării socialismului în lume, a 
sporirii contribuției sale la promo
varea politicii de pace si a relații
lor de tio nou pe plan international.

Tara noastră acționează pentru 
amplificarea relațiilor cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. cu toate statele care păsesc pe 
calea afirmării libere si indepen
dente. sprijină activ lupta tuturor 
mișcărilor de eliberare națională a 
popoarelor. împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru dreptul de a fi deplin 
Btăbîne pe destinele lor. în spiritul 
coexistentei pașnice. România pro
movează raporturi economice, teh- 
nico-stiintifice si în alte domenii cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orânduire socială. îsi intensifică 
participarea la diviziunea interna
țională a munții, la schimbul mon
dial de valori materiale si spirituale.

Acționăm perseverent pentru dez
voltarea cooperării între toate po
poarele. siluind ferm la baza rela
țiilor noastre externe principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, mi
nțind cu hotărâre ca aceste princi
pii să se afirme cu putere în viata 
internațională.

România acordă o deosebită im
portantă securității si cooperării pe 
continentul nostru, transpunerii in 
viată a principiilor si obiectivelor po
litice înscrise în Actul final al Con
ferinței .de la helsinki. Țara .noastră 
a participat activ la lucrările tntîl- 
nirii pregătitoare, de la Belgrad, 
aducînd o contribuție 'constructivă Ia 
elaborarea ordinii de zi a reuniunii 
din toamnă si va acționa. în con
tinuare. pentru accelerarea procesu
lui de edificare a unui climat de des
tindere. încredere si bună înțelegere, 
favorabil dezvoltării colaborării po
litice. economice, tehnico-științifice 
si oulturale intre toate statele con
tinentului.

România se pronunță cu hotărâre 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale, și în primul rând a dezarmă
rii nucleare, adoptarea și punerea în 
aplicare a unor măsuri ferme în ca
drul unor programe clare, care să 
contribuie la întărirea destinderii, 
colaborării și păcii în lume.

Pornind de la convingerea că reali
tățile complexe ale lumii contem
porane impun participarea activă la 
viata internațională a tuturor state
lor. România acționează cu perseve
rentă pentru statornicirea unor re
lații de colaborare și înțelegere re
ciprocă, de conlucrare activă, pentru 
soluționarea politică, pe calea tra
tativelor, a tuturor problemelor liti
gioase ce pot apărea între state.

Ne pronunțăm pentru solutionarea 
problemelor complexe care confrun
tă azi omenirea prin participarea di
rectă și activă, în condiții de ega
litate deplină, a tuturor statelor, in
diferent de mărimea lor, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționa
le, pentru creșterea rolului Și efi
cientei Organizației Națiunilor Uni
te și a celorlalte organisme interna
ționale.

în spiritul bogatelor tradiții ale 
clasei muncitoare și ale comuniști
lor români, partidul .nostru des
fășoară o amplă și intensă ac
tivitate pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare frățească Și soli
daritate militantă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, lărgește 
totodată relațiile de colaborare Și so
lidaritate cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de e- 
liberare națională, cu alte partide și 
organizații revoluționare și democra
tice. aducind o contribuție activă la 
promovarea și întărirea colaborării 
forțelor progresiste în lupta pentru 
libertate, independentă și propășirea 
tuturor națiunilor lumii.

România militează pentru Instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, care să asigu
re — pe temeiul unor principii de 
profundă echitate și justiție — li
chidarea subdezvoltării, eliminarea 
decalajelor economice, progresul e- 
cohomic și social, pacea și colabo
rarea pe planeta noastră.

Stimați tovarăși,
în această măreață zi a sărbătorii 

noastre naționale. întregul popor ro
mân trăiește sentimentul mîndriei 
patriotice pentru marile Împliniri 
care au înnoit din temelii înfăți
șarea țării, iși afirmă hotărârea de 
nestrămutat de a munci și lupta cu 
entuziasm și abnegație, strîns unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
făurirea socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului pe pă
mîntul scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Trăiască 23 August, ziua eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, 
sărbătoarea națională a poporului 
român !

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân. conducătorul și inspiratorul tu
turor victoriilor noastre. în frunte cu 
secretarul său general, președintele re
publicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu!

Trăiască și să înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România !

Să triumfe în lume pacea și co
laborarea între toate popoarele !

(Urmare din pag. I)
bucureștene, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

în sală se află oaspeți de peste 
hotare, reprezentanți ai unor parti
de comuniste, muncitorești, socialis
te, progresiste din numeroase țări, 
parlamentari.

La adunare au asistat, de aseme
nea. șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditat! în România, atașați mili
tari. aiti membri ai corpului diplo
matic, ziariști străini.

Sala Palatului Republicii Socialiste 
România este împodobită festiv. 
Drapelele partidului si statului înca
drează. deasupra scenei, portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt 
înscrise, cu litere purpurii, datele 
sărbătorești „23 August 1944 — 23 Au
gust 1977“.

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

Adunarea festivă a fost deschisă 
de tovarășul Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, «sare a 
spus. între altele :

Este pentru noi o deosebită cinste 
șl onoare ea. în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Capitalei, să 
salutăm cu profundă stimă si înaltă 
considerație pe cel mai iubit si devo
tat fiu el poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Primul secretar ol comitetului 
municipal de partid a salutat, de 
asemenea, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
precum și prezenta la adunare a 
oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-mlnistru al guvernului.

In încheierea adunării, cei prezent! 
ovaționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secretarul 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele României so
cialiste. pentru poporul român, pen
tru patria noastră socialistă.

într-o atmosferă entuziastă, se 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu—România !“. In această 
ambiantă de vibrant patriotism, de 
puternic entuziasm. în care ia sfîrșit 
adunarea festivă, iși găsesc expresie 
sentimentele de atașament fierbinte 
și dragoste nețărmurită pe care în
tregul nostru popor le nutrește fată 
de partid și secretarul său general, 
simțămintele de profundă recunoștin
ță și adîncă satisfacție pentru tot 
ceea ce s-a înfăptuit si se înfăptuieș
te, sub conducerea înțeleaptă și clar
văzătoare a P.C.R.. pe pămîntul 
scump al tării, pentru prestigiul in
ternational mereu în creștere de 
care se bucură România socialistă. 
Este o mărturie a hotărârii ferme a 
tuturor cetățenilor țării de a munci 
cu abnegație revoluționară si nedez
mințit devotament pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a obiecti
velor însufletitoare stabilite de isto
ricul Congres al XI-lea. ale Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate

OASPEȚI
DE PESTE HOTARE

La invitația unor comitete jude
țene. municipale, orășenești si comu
nale de partid. în tara noastră au so
sit delegații din țările vecine, for
mate din reprezentanți ai organelor 
locale de partid si de stat, pentru a 
participa la manifestările prilejuite 
de cea de-a XXXIII-a aniversare a 
eliberării României de sub domina
ția fascistă.

Au sosit : în București — delega
ția orașului Sofia (R.P. Bulgaria), 
condusă de Vasile Momov. secretar 
al Comitetului orășenesc de partid ; 
în județul Cluj — delegația regiunii 
Kiev (U.R.S.S.). condusă de V. M. 
Tîbulko. prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid ; in județul 
Teleorman — delegația județului Ve- 
liko-Tîmovo (R.P. Bulgaria), condusă 
de Gheorghi Dimitrov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean ; in județul Satu Mare — 
delegația regiunii Transcarpatice 
(U.R.S.S.). condusă de A.T. Dolgo- 
piatov. secretar al Comitetului regio
nal de partid, si delegația județului 
Szabolcs-Szatmar (R. P. Ungară), 
condusă de Eckler Gyorgy. secretar 
al Comitetului județean de partid ; 
in județul Maramureș — delegația 
regiunii Ivano-Franko (U.R.S.S.), 
condusă de P.D. Sardaciuk. secretar 
al Comitetului regional de partid : 
în județul Ilfov — delegația județu
lui Ruse (R.P. Bulgaria), condusă de 
Nikolai Cernev. secretar al Comite
tului județean de partid ; în județul 
Mehedinți — delegația județului Vi- 
djn (R.P. Bulgaria), condusă de Va
sil Minkpv, secretar al Comitetului 
județean de partid ; în județul Dolj 
— delegația județului Vrata (R.P. 
Bulgaria), condusă de Delcio Lucis. 
secretar al Comitetului județean de 
partid ; în județul Olt — delegația 
județului Mihailovgrad (R.P. Bul
garia). condusă de I.B. Iliev. secretar 
al Comitetului județean de partid ; 
în județul Ialomița — delegația ju
dețului Silistra (R.P. Bulgaria), con
dusă de I. Terkov. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular ju
dețean ; în județul Arad — delegația 
județului Bekes (R.P. Ungară), con
dusă de Gyulavâri Pali, secretar al 
Comitetului județean de partid : în 
județul Timiș — delegația județului 
Csongrad (R.P. Ungară), condusă de 
Szabo Săndor. secretar al Comitetu
lui județean de partid, și delegația 
provinciei Voivodina (R.S.F. Iu
goslavia). condusă de Vukașin Lon- 
cear, membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Comitetului pro
vincial ; în județul Bihor — delega
ția județului Hajdu Bihar (R.P. Un
gară). condusă de Szabo Imre, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean ; în județul Vaslui — delegația 
raionului Leova (U.R.S.S.), condusă 
de M. A. Budistean. prim-secretar al 
Comitetului raional de partid : in ju
dețul Suceava — delegația regiunii 
Cernăuți (U.R.S.S.). condusă de V.P. 

și înaintare a României spre comu
nism.

Pe scena Sălii Palatului a avut loc, 
în continuare, un spectacol festiv de
dicat celei de-a XXXIII-a aniversări 
a eliberării României de sub domi
nația fascistă. Este evocată, prin su
gestive creații artistice, prin înflăcă
rate versuri și cîntece, ziua de 
început a noii istorii a patriei noas
tre, acel 23 August 1944. moment ho
tărâtor pentru -destinul tării, act de 
importantă covîrșitoare în viata noas
tră, rod al eroicelor lupte desfășu
rate de popor sub conducerea clarvă
zătoare a Partidului Comunist Ro
mân. Se înaltă pe scenă imnuri aduse 
marilor înfăptuiri ale anilor ce au 
urinat'gloriosului August ’44. vieții 
demne si înfloritoare de astăzi, mun
cii avîntate a tuturor cetățenilor 
tării — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — înfrățiți în 
aceleași gînduri si idealuri pentru 
edificarea pe pămintul României a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Spectacolul, ilustrînd bogăția și vi
talitatea spirituală ale poporului nos
tru, conturează imaginea de azi a 
României, țară liberă și mîndră de 
succesele sale, ai cărei fii. însuflețiți 
de dragostea puternică față de par
tid. față de secretarul său general, 
făuresc patriei, intr-un ritm fără pre
cedent, o față mereu înnoită, mereu 
mai luminoasă. îi pregătesc viitorul 
comunist. Poezii cu versul înaripat, 
coruri, tablouri coregrafice, suite de 
jocuri populare, care se succed pe 
fundalul unor imagini evocatoare fil
mate. vorbesc despre izbînzile ultimi
lor 33 de ani pe largul front al con
strucției Unei vieți tot mai îmbelșu
gate. despre vrednicia și dorința 
nestrămutată de pace a oamenilor d*  
pe străbunele meleaguri românești 
Cuvintele vibrînd de un înalt mesaj 
patriotic, transmis peste ani de înain
tași generațiilor de azi. ale cîntecu- 
lui „E scris pe tricolor unire” în
cheie acest spectacol prezentat de va
loroase formații artistice, laureate ale 
prestigiosului Festival național „Cin- 
tarea României". Și-au dat concursul 
corurile reunite ale Filarmonicii 
„George Enescu”. Radioteleviziunii 
române, ansamblurilor „Doina" al 
armatei și „Rapsodia Română" al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. Re
gimentului de Gardă, corul Ansam
blului artistic al U.T.C., corul de ca
meră „Madrigal" al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", corul de co
pii al Casei centrale a pionierilor din 
București, colectivele de balet ale 
Operei Române și Teatrului de ope
retă. colectivele de dansuri ale an
samblurilor „Doina" și „Rapsodia 
Română", precum și apreciați artiști 
ai teatrelor lirice și dramatice din 
Capitală. A acompaniat orchestra 
ansamblului „Doina" al armatei.

La sflrșitul spectacolului, din par
tea conducerii de partid și de stat, 
artiștilor le-au fost .oferite flori.

într-o atmosferă de puternic atașa
ment față de Partidul Comunist Ro
mân. față de secretarul său general, 
asistenta ovaționează îndelung, scan- 
dind „Ceaușescu—P.C.R. !“, două 
nume reprezentind izvorul marilor 
realizări cu care se mândrește astăzi 
țara, chezășia propășirii ei viitoare, 
libere și independente.

(Agerpres)

Lucinski, președintele Comitetului 
executiv al Sovietului regional ; în 
județul Botoșani — delegația raionu
lui Fălești (U.R.S.S.). condusă de 
Ș. L. Club, secretar al Comitetului 
raional de partid, si delegația raionu
lui Rișcani (U.R.S.S.). condusă de 
A. A. Groncear. președintele Comite
tului executiv al Sovietului raional : 
în județul Constanta — delegația ju
dețului Tolbuhin (R.P. Bulgaria), 
condusă de Constantin Starlev, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean ; în județul Brăila — dele
gația județului Plevna (R.P. Bu ■ 
garia). condusă de Asen Kamenov, 
președintele Comitetului județean 
pentru controlul de stat : în ju
dețul Galați — delegația raio
nului Vulcănesti (U.R.S.S.). condusă 
de H.E. Lazăr. președintele Asocia
ției raionale intercolhoznlce de me
canizare si electrificare : în munici
piul Bîrlad — delegația raionului 
Cahul (U.R.S.S.). condusă de P. S. 
Cojocairu. președintele Comitetului 
executiv al Sovietului raional : in 
municipiul Pitești — delegația orașu
lui Sumgait (U.R.S.S.). condusă de 
Hadjiev Zulfi. președintele Comitetu
lui executiv al Sovietului orășenesc, 
si delegația orașului Kraguievaț 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de Bo- 
rivoie Petrovici. președintele Adună
rii orășenești : în municipiul Tulcea 
— delegația orașului Izmail (U.R.S.S) 
condusă de R. S. Golubev, vicepre
ședinte al Sovietului orășenesc : în 
municipiul Hunedoara — delegația 
orașului Zenița (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de Nikola Mirkovici. pre
ședintele Consiliului executiv orășe
nesc ; în municipiul Craiova — de
legația orașului Skoplle (R.S.F. Iu
goslavia). condusă de Iovan Duba- 
levski. vicepreședinte al Adunării 
orășenești ; In municipiul Drobeta- 
Turnu Severin — delegația orașelor 
Kladovo si Zaiecear. condusă de Dra- 
goliub Dragșan. secretar al Conferin
ței pentru Timok a Uniunii Comu
niștilor din Serbia : în municipiul 
Piatra Neamț — delegația orașului 
Ohrid (R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Spior Todovski, secretar adjunct al 
Comitetului regional Ohrid al U.C.I. ; 
în municipiul Ploiești — delegația 
orașului Botevgrad (R.P. Bulgaria), 
condusă de Boris Gheorghiev., secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid ; în municipiul Reșița — dele
gația orașului Pancevo (R.S.F. Iugo
slavia),. condusă de Sava Decermici, 
președinte al Conferinței locale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor ; în orașul Pașcani — delegația 
raionului Ungheni (U.R.S.S.). condu
să de V.L. Sănduleac. sef de secție 
la Comitetul raional de partid : ia 
comuna Scornicesti — delegația co
munei Pravet (R.P. Bulgaria), con
dusă de Besno Ivanov Stoianov. di
rectorul întreprinderii comunale de 
prelucrare a laptelui si cărnii.

(Agerpres)
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA TIONALEA 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 Mi
niștri al U.R.S.S. și al întregului popor Sovietic, vă adresăm dumnea
voastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. întregului 
popor frate român felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări 
cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist.. ,

Evenimentele din august 1944 — zdrobirea de către armata sovie
tică a trupelor fasciste germane în cursul operațiunii de la Iași- 
Chișinău, care a lipsit regimul lui Antonescu de sprijin armat, si 
înfăptuirea cu succes. în aceste condiții, a insurecției de la 23 August 
de către forțele patriotice, în frunte cu comuniștii — au deschis o 
eră nouă în viata “poporului român, era socialismului, s-au înscris 
ca o pagină strălucită în letopisețul prieteniei și frăției popoarelor 
celor două țări ale noastre.

Victoria socialismului pe pămîntul românesc constituie o verigă 
a procesului revoluționar unitar. început de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, a cărei a 60-a aniversare este marcată astăzi 
ca o mare sărbătoare a întregii omeniri progresiste.

în anii puterii populare s-au manifestat în mod convingător 
capacitatea creatoare, energia și entuziasmul poporului român, care, 
sub conducerea partidului comuniștilor, sprijinindu-se pe colaborarea 
frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, a transfor
mat România într-un stat socialist cu o economie ce se dezvoltă 
rapid, cu o știință și cultură înaintate.

Oamenii sovietici se bucură sincer de succesele oamenilor muncii 
români în îndeplinirea hotărîrilor celui de al XI-lea, Congres al 
P.C.R., în construirea societății socialiste dezvoltate.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic promovează neabătut linia 
spre dezvoltarea și creșterea în continuare a eficientei legăturilor 
sovieto-române în toate domeniile, spre întărirea prieteniei dintre 
partidele și popoarele noastre, pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului proletar. Ne exprimăm încrederea câ 
îndeplinirea înțelegerilor realizate privind dezvoltarea colaborării 
noastre, atît pe bază bilaterală, cit și în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, va servi și în 
viitor intereselor popoarelor din ambele țări, cauzei consolidării 
unității și coeziunii comunității socialiste, a mișcării comuniste 
mondiale.

Felicitînd astăzi poporul român frate cu prilejul sărbătorii sale 
naționale — ziua eliberării de sub jugul fascist — vă adresăm, dragi 
tovarăși, dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii români, un 
fierbinte salut și urări de noi succese în construcția socialistă. în 
lupta comună a țărilor frățești pentru pace trainică si securitate 
internațională.

L. BREJNEV A. KOSÎGHIN

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 Româ

nia, a 33-a aniversare a eliberării României de sub dominația fas
cistă, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar, adresăm Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat si, Gu: 
vernului Republicii Socialiste România, poporului frate roman și 
dumneavoastră personal cele mai calde salutări prietenești.

Datorită victoriilor istorice ale Armatei sovietice asupra ocupan- 
ților fasciști, ca urmare a puternicei operațiuni Iași — Chișinău, la 
23 August 1944 a învins insurecția națională antifascistă armată în 
România, condusă de Partidul Comunist Român. Poporul român s-a 
angajat pe un drum greu,.dar glorios, al construirii socialismului 
în patria sa. într-o perioadă istorică comparativ scurtă. România 
prietenă a obținut succese remarcabile în construcția socialistă și 
s-a transformat într-o țară cu o industrie puternică, cu o agricul
tură modernă și o cultură socialistă înfloritoare.

în prezent, oamenii muncii români îndeplinesc cu succes hotărî- 
rilq Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român de edifi
care a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria lor.

Participarea țărilor noastre in Organizația Tratatului de la 
Varșovia și în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc contribuie la 
construirea accelerată a societății socialiste dezvoltate în Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România și le asigură 
securitatea..

Poporul român lntîmpină sărbătoarea sa națională în preajma 
celei de-a 60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. cel mai de seamă eveniment al secolului nostru, în condițiile 
destinderii internaționale, ale afirmării în continuare a principiilor 
leniniste de coexistentă pașnică între state cu sisteme sociale dife
rite. ale schimbării raportului de forte în favoarea păcii si’socialis
mului. Aceste schimbări ad'înci pozitive constituie rezultatul politicii 
leniniste de pace a Uniunii Sovietice, a altor țări socialiste frățești, 
al luptei tortelor iubitoare de pace din întreaga lume.

Țările comunității socialiste duc o politică consecventă îndrep
tată spre aplicarea principiilor si înțelegerilor Actului final de la 
Helsinki. Ele își aduc contribuția la pregătirea și desfășurarea cu 
succes a reuniunii de la Belgrad a țărilor participante la Conferința 
aeneral-europeană. detetrminind astfel ca ea să aibă loc într-o atmo
sferă constructivă, în spiritul destinderii internaționale.

CU sinceră satisfacție constatăm că prietenia și colaborarea trai
nică bulgaro-română, construite pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, se îmbogățesc an de an și capătă di
mensiuni tot mai mari. Sîntem convinși că relațiile multilaterale 
dintre cele două țări frățești se vor adinei în continuare, in in
teresul popoarelor bulgar și român, al țărilor comunității socialiste, 
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tuturor for
țelor antiimperialiste și progresiste.

De Ziua națională a Republicii Socialiste România, urăm po
porului frate român și dumneavoastră, dragi tovarăși, succese noi 
și tot mai mari în construirea societății socialiste multilateral dez
voltate, în lupta pentru triumful socialismului și păcii în Europa 
și în lumea întreagă.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele 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 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio

nar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mon
gol și din partea noastră personal, vă transmitem dumneavoastră 
și în persoana dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului frate român calde felicitări și cele mai 
bune urări cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub cotropitorii fasciști.

Oamenii muncii din tara noastră se bucură sincer de succesele 
uriașe ale harnicului popor român în opera de construire a societă
ții socialiste, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român, 
în strînsă colaborare cu celelalte țări ale comunității socialiste.

Ne exprimăm încrederea fermă că relațiile de prietenie fră
țească și colaborare rodnică dintre Republica Populară Mongolă și 
Republica Socialistă România, bazate pe principiile de nezdruncinat 
ale internaționalismului socialist, se vor dezvolta și în viitor, spre 
binele popoarelor mongol și român, în interesul consolidării între
gii comunități socialiste.

în această remarcabilă zi, vă urăm din toată inima dumneavoas
tră, stimați, tovarăși, și poporului frate român noi și mari succese în 
transpunerea în viață a hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, privind construirea societății socialiste 
dezvoltate in România și în lupta pentru triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

JAMBÎN BAȚMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

în timpul în care poporul frate român își sărbătorește cu bucu
rie cea de-a 33-a aniversare a eliberării patriei, în numele Parti
dului Comunist Chinez, Guvernului Republicii Populare Chineze, 
poporului chinez și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Guvernului Re
publicii Socialiste România și întregului popor român calde feli
citări.

Eroicul popor român a dus o îndelungată luptă plină de eroism 
de-a lungul veacurilor și în valuri după valuri împotriva agresiu
nii din afară și pentru apărarea ființei sale naționale. Acum o sută 
de ani, poporul român, în focul aprig al luptei armate, a cucerit 
independenta de stat.

Acum 33 de ani, poporul român, înfăptuind insurecția armată de 
la 23 August, a dobîndit eliberarea definitivă a patriei și a pășit 
pe drumul larg și luminos al socialismului. Astăzi,' poporul român, 
definind în propriile mîini destinul țării, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. duce o 
luptă neabătută pentru construirea socialismului, pentru apărarea 
independenței naționale și suveranității de stat, repurtînd noi și 
noi victorii însemnate. întreaga Românie socialistă se află în plin 
proces de înflorire. Poporul chinez se bucură din inimă de reali
zările obținute de poporul frate român și-i urează să obțină noi și 
mai mari succese pe drumul său de înaintare.

Prietenia revoluționară și unitatea militantă dintre partidele, ță
rile și popoarele Chinei și României, închegate în procesul îndelun
gatei lupte comune, au cunoscut mereu noi dezvoltări în ultimii ani. 
La fel ca și întotdeauna vom aplica cu fermitate linia și politica 
revoluționară a președintelui Mao in treburile externe, vom perse
vera în internaționalismul proletar și vom continua să depunem 
toate eforturile pentru dezvoltarea prieteniei revoluționare și rela
țiilor de colaborare prietenească dintre partidele, țările și popoarele 
Chinei și României.

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

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, 

al Comitetului Popular Central și al Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate Coreene si al poporului coreean si. 
de asemenea. în numele nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră si. în persoana dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat si Guvernului Re
publicii Socialiste România și întregului popor român cele mai 
calde felicitări si salutări tovărășești cu ocazia sărbătorii naționale 
a poporului român, cea de-a 33-a aniversare a eliberării României.

Eliberarea României de .sub jugul fascist a fost un eveniment de 
mare însemnătate în istoria poporului român.

în cei 33 de ani care s-au scurs de la eliberarea țării, poporul 
român, devenit stăpîn pe soarta sa. a desfășurat o luptă energică, 
pentru construirea noii societăți si a transformat tara sa înapoiată 
în trecut într-un stat socialist suveran si independent.

Poporul , coreean se bucură sincer de, fșiptul că poporul ■ român, 
sub conducerea justă a Partidului - Comunist Român. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. obține succese mari în lupta pentru 
eliminarea pagubelor provocate de cutremur si pentru depășirea sar
cinilor celui de-al doilea an al planului cincinal, elaborat de cel 
de-al XI-lea Congres al partidului și îi transmite calde felicitări.

Sîntem ferm convinși că excelentele relații de prietenie si colabo
rare între popoarele celor două țări ale noastre se. vor adinei si 
dezvolta si în viitor în concordantă cu spiritul Tratatului de orie-, 
tenie si oolaborare între Coreea și România și vă dorim din suflet 
dumneavoastră si poporului român noi succese in lupta pentru con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

PAK SEN CER
Premierul 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

/ Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de 

sub jugul fascist. în numele .poporului vietnamez, al Partidului 
Comunist, al Adunării Naționale, al Guvernului Republicii Socialiste 
Vietnam si în numele nostru personal, ținem să vă adresăm 
dumneavoastră si. prin dumneavoastră, poporului român frate, 
Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Guvernului 
Republicii Socialiste România, felicitările noastre cele mai căl
duroase.

Lupta pentru eliberarea României de sub jugul fascist si luarea 
puterii de către popor au deschis o epocă nouă in istoria milenară 
a poporului român, epoca edificării socialismului si comunismului 
într-o tară frumoasă — România.

Valorificînd tradițiile eroice ale luptei revoluționare, munca sus
ținută si creatoare, poporul român celebrează anul acesta sărbătoa
rea națională, dînd avînt întrecerii socialiste pentru a realiza pla
nul cincinal 1976—1980, depășind prevederile acestuia, și în prezent 

, planul pe anul 1977, pentru a face din România o țară din ce 
în ce mai prosperă, pentru fericirea tot mai mare a poporului 
său. pentru întărirea continuă a poziției Republicii Socialiste 
România pe olan international.

.Poporul vietnamez se bucură de*»succesele  considerabile înregis
trate de, poporul frate român in opera de construcție socialistă și 
îi urează ca, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și tot mai mari vic
torii în realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 

, Partidului Comunist Român pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Cu această ocazie, dorim să exprimăm sentimehtele noastre de 
sinceră recunoștință față de Partidul Comunist, guvernul și poporul 
român pentru sprijinul și ajutorul ’ prețios pe care l-au acordat 
poporului .vietnamez in trecut în lupta sa patriotică contra agre
siunii americane și în prezent în opera de construcție socialistă.

Sîntem convinși că prietenia și cooperarea frățească între cele 
două partide și popoare ale noastre, pe baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar, se vor dezvolta zi de zi mai fruc
tuos pentru binele țărilor noastre, al păcii, independenței naționale, 
democrației și socialismului în lume.

TON DUC THANG
Președintele Republicii Socialiste Vietnam

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării naționale a României, adresez cu 

deosebită satisfacție. în numele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia. Prezidiului Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, în numele popoarelor Iugoslaviei Și al 
meu personal. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului 
român prieten cele mai calde felicitări și cele mai sincere urări de 
prosperitate și de noi succese in construcția socialismului, precum 
și urări pentru fericirea dumneavoastră personală.

. Folosesc acest prilej spre a-mi exprima satisfacția pentru legă
turile tradiționale de prietenie și colaborarea multilaterală dintre cele 
două țări ale noastre, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, în spiritul încrederii și înțelegerii. în 
folosul dezvoltării socialismului și a colaborării democratice în lume, 
la care au contribuit foarte mult vizita dumneavoastră de anul 
trecut în Iugoslavia și convorbirile reușite pe care le-am purtat.

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 

Stimați tovarăși.
Cu prilejul. celei de-a 33-a aniversări a insurecției naționale ar

mate antifasciste Și antiimperialiste vă transmitem dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste România felici
tări cordiale și salutări frățești. De la eliberarea de sub jugul fascist. 
România a parcurs, sub conducerea Partidului Comunist Român. în 
alianță cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și cu celelalte 
state socialiste frățești, un drum plin de succese. Dintr-un stat agrar 
înapoiat. România s-a transformat într-un stat socialist, cu o indus
trie și agricultură puternice, în care oamenii muncii aduc contribuții 
mărețe la realizarea hotărârilor Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român.

Ne produce multă bucurie și satisfacție 'faptul că colaborarea 
frățească dintre partidele, statele și popoarele noastre se dezvoltă 
și se adîncește continuu, pe baza marxism-leninismului. și interna
ționalismului proletar. în concordantă cu Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din 12 mai 1972. Vizita oficială de 
prietenie a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din iunie a.c. în republica noastră și declarația semnată 
cu acel prilej au o importantă deosebită pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor dintre Partidul Socialist Unit din Germania si 
Partidul Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România.

Sîntem ferm convinși că strînsa colaborare dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România în cadrul 
Organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc servește intereselor ambelor noastre popoare si 
contribuie la întărirea socialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România, cu prilejul sărbătorii 
dumneavoastră naționale, noi succese în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Dumneavoastră, personal vă dorim multă 
sănătate și fericire.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central

■ al Partidului Socialist Unit din Germania,
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane
WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general ăl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României — cea de-a 33-a ani
versare a eliberării patriei — în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial și 
Guvernului Republicii Populare Ungare, al poporului ungar și al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului frate 
al Republicii Socialiste România felicitări cordiale și sincere urări 
de bine.

Oamenii muncii din Republica Populară Ungară cunosc succesele 
oamenilor muncii din România și apreciază in mod sincer rezulta
tele obținute în construcția socialistă.

Popoarele român și ungar au interese comune, scopuri identice 
în construirea societății socialiste dezvoltate, pentru pacea generală 
și întărirea securității internaționale, in lupta pentru progres social. 
Sîntem convinși că prin eforturi comune, prin adîncirea colaborării 
prietenești putem obține noi succese în relațiile noastre politice, 
economice, culturale și în toate domeniile vieții.

De ziua eliberării de sub dominația fascistă, cu sentimente to
vărășești. felicităm pe comuniștii români, pe toți oamenii muncii 
din Republica Socialistă România și ne exprimăm convingerea că 
prietenia româno-ungară. colaborarea dintre poporul român și po
porul ungar se vor întări în continuare pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar.

La sărbătoarea națională vă dorim, dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii 
români prieteni, succese pe mai departe în construcția societății so
cialiste.

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

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 33-a aniversări a sărbătorii naționale a Re
publicii Socialiste România sîntem deosebit de fericiți să vă adre
săm dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră. Partidului 
Comunist Român. Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului frate român felicitările noastre cele mai călduroase.

In decursul celor 33 de ani care au trecut, eroicul popor frate 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român, cu spiritul său 
creator, a pus în valoare întreaga sa energie, ihvingînd toate obsta
colele, în vederea edificării cu succese strălucite a socialismului în 
patria sa.

In prezent. Republica Socialistă România a devenit o țară so
cialistă dezvoltată, avind o economie modernă, o cultură înflori
toare, o știință și o tehnică avansate, un potențial de apărare na
țională, o țară in care nivelul de viață al poporului crește zi de zi.

Toate aceste mari realizări au ridicat prestigiul Republicii So
cialiste România Pe arena internațională, el constituind, de aseme
nea, o contribuție la salvgardarea păcii, la cauza socialismului, la 
lupta popoarelor lumii pentru independentă și progres social.

Ne bucurăm din toată inima pentru aceste mari succese, pe care 
le privim ca fiind propriile noastre succese.

Cu această ocazie solemnă exprimăm mulțumirile noastre pro
funde partidului, guvernului și poporului român pentru sprijinul și 
ajutorul constant acordat poporului laoțian în perioada luptei îm
potriva agresiunii imperialiștilor americani și a lacheilor lor. pre
cum și pentru ajutorul acordat în prezent Republicii Democrate 
Populare Laos.

Vă dorim multă sănătate, iar poporului frate român îi urăm să 
obțină noi și tot mai mari succese in realizarea planului cincinal 
adoptat de cej de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre partidele, gu
vernele și popoarele noastre să se dezvolte și să se întărească tot 
mai mult.

K^YSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Democrate Populare Laos
SUFANUVONG

Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 
Președintele Adunării Populare Supreme 

a Republicii Democrate Populare Laos

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 33-a aniversări a eliberării României, vă 

adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român, în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al 
Guvernului Republicii Populare Polone, precum și al 1 poporului 
polonez, calde salutări prietenești și cele mai bune urări.

La cea de-a 33-a aniversare a eliberării, realizată datorită victo
riei Armatei Sovietice asupra fascismului hitlerist. poporul român, 
sub conducerea partidului său comunist, unit prin legăturile de 
prietenie și colaborare cu alte state ale comunității socialiste si 
forțele progresului din lume, face cu mândrie bilanțul realizări
lor sale.

Ne bucură realizările poporului român în înfăptuirea progra
mului de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate, 
adoptat de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. 
Prietenia și colaborarea tradițională dintre partidele, statele și po
poarele noastre se dezvoltă cu succes. Sîntem convinși că relațiile 
polono-române, bazate pe principiile marxism-leninismului și. inter
naționalismului socialist, se vor dezvolta în continuare cu succes, 
în interesul ambelor noastre popoare, comunității statelor Socialiste, 
cauzei socialismului și păcii în lume.

în această zi festivă, urăm poporului român succese în continuare 
în toate domeniile vieții, iar dumneavoastră, dragi tovarăși, reali^ri 
noi în munca dumneavoastră de răspundere pentru dezvoltarea pe 
mai departe a Republicii Socialiste România.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
ah 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 
Pripi-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de 

sub fascism, transmitem Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, întregului 
popor frate român și dumneavoastră personal un cordial salut to
vărășesc și cele mai bune urări, în numele Comitetului Central 

■al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului și po
porului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru personal. 
Eliberarea României de sub fascism, pe care o sărbătoriți în anul 
Centenarului dobîndirii independenței și al celei de-a 30-a ani
versări a proclamării Republicii Populare- Române, face parte din 
cele mai însemnate evenimente ale istoriei progresiste a poporu
lui român Si a avangardei sale — Partidul Comunist Român.

Victoria asupra fascismului a deschis României căile spre trans
formări sociale, revoluționare și democratice. De la înfăptuirea re
voluției democratice și socialiste pînă la construirea în prezent a 
societății socialiste multilateral dezyoltate au trecut cîteva decenii 
— ani de-a lungul cărora milioanele de oameni ai muncii din 
minunata dumneavoastră țară, prin munca lor de zi cu zi, plină 
de abnegație, sub conducerea partidului, au transpus cu succes, 
in viață programul construcției socialiste.

Poporul Cehoslovaciei socialiste se bucură sincer de succesele 
dumneavoastră creatoare. Noi dăm o inaltă apreciere colaborării 
multilaterale crescînde dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia 
și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Ceho
slovacă și Republica Socialistă România, așa. cum a fost subli
niat și în timpul vizitei delegației noastre de partid și de stat, 
care a avut loc în luna iunie a.c.

Noi ne bucurăm sincer că relațiile noastre reciproce continuă 
să se adîncească pe baza principiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, spre binele popoarelor țărilor noastre, 
în numele întăririi forței și unității comunității socialiste, in in
teresul progresului și păcii în lumea întreagă.

Stimați tovarăși, permiteți-ne ca, în legătură cu sărbătoarea na
țională a tării dumneavoastră, să vă felicităm încă o dată din 
toată inima pentru succesele obținute în ■ îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului partidului dumneavoastră și în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascis-t, am plăcerea de a vă exprima, în numele po
porului, al Partidului Comunist, al Consiliului de Stat și al Gu
vernului Republicii Cuba un salut frățesc și cele mai cordiale fe
licitări, pe care dorim să le împărtășim, prin intermediul dum
neavoastră, poporului. Partidului Comunist, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România.

Folosim acest prilej pentru a vă dori noi și tot mai mari 
succese în construirea societății socialiste și pentru a vă exprima 
năzuința noastră de a dezvolta legăturile de prietenie dintre po
poarele. partidele, statele și guvernele noastre.

La împlinirea acestei noi aniversări, exprimăm urări de pro
gres și bunăstare pentru poporul dumneavoastră, precum și de 
sănătate și fericire personală pentru dumneavoastră.

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

și al Guvernului Republicii Cuba

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 sărbătorii naționale a poporului român. în numele 
poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Socialiste Albania și în numele nos
tru. vă adresăm dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră 
poporului frate român, salutările noastre și cele mai bune urări 
pentru progresul și prosperitatea Republicii Socialiste România.

Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele 
și țările noastre să se întărească continuu spre binele comun,

ENVER HODJA
Prim-secretar al C.C.

al Partidului Muncii din Albania

HADJI LESHI
Președintele ' 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

r
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA ȚIONALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La aniversarea Zilei naționale a tării dumneavoastră. îmi face 
mare plăcere să vă transmit. în numele meu și al poporului Egip
tului. sincere felicitări și cele mai bune urări. Folosesc acest pri
lej pentru a reitera trăinicia relațiilor strînse de prietenie și coo
perare care leagă popoarele noastre prietene, trăinicie ce impul
sionează eforturile lor comune pe calea asigurării unei păci juste în 
regiunea noastră și pentru restabilirea drepturilor legitime ale po
porului palestinean.

Vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele urări de 
sănătate si fericire personală, precum și pentru prosperitatea cres- 
cîndă și progresul poporului prieten român, sub conducerea dum
neavoastră clarvăzătoare.

Cu cea mai adîncă stimă.
MOHAMED ANWAR SADAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Tn numele poporului și guvernului Kampuchiei Democrate, sîntem 

deosebit de bucuroși să adresăm Excelentei Voastre, guvernului si 
poporului român prieten urările și felicitările noastre cele mai căl
duroase cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România.

De-a lungul celor 33 de ani. sub conducerea Partidului Comunist 
Român, avînd ca lider pe Excelenta Voastră, poporul român a ob
ținut victorii continue în apărarea și edificarea Republicii Socialiste 
România. în transformarea ei într-o tară dezvoltată și prosperă în 
toate domeniile.

Ca prieteni apropiati. noi ne bucurăm profund de toate succesele 
poporului român și ii adresăm felicitările noastre cele mai călduroase.

Sîntem convinși că legăturile de prietenie si solidaritate dintre 
țările noastre se vor întări și dezvolta tot mai mult. în interesul 
celor două popoare.

Adresăm Excelentei Voastre urările noastre de sănătate, viată 
îndelungată și succese în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni, 
iar poporului român urări de prosperitate și fericire.

Vă rugăm, Excelență, să primiți salutările noastre revoluționare, 
cele mai calde.

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării României de 
sub ocupația fascistă, vă adresez dumneavoastră, poporului, parti
dului comunist și Guvernului Republicii Socialiste România, din 
partea ponorului. Partidului Chama Cha Mapinduzi, Guvernului Re
publicii Unite Tanzania si al meu personal felicitările noastre cele 
mai călduroase. i

Tanzania dă o înaltă apreciere relațiilor armonioase existente 
între țările noastre și contribuției valoroase a României la cauza 
păcii și demnității un.ane.

Solidaritatea României cu cauza mișcării de eliberare din'Afri
ca australă și sprijinul său pentru o nouă ordine economică inter
națională reprezintă pentru noi o mare încurajare.

Cu speranța că cooperarea noastră va continua să se dezvolte 
în folosul reciproc al popoarelor noastre, urez partidului comunist 
și Guvernului Republicii Socialiste România un viitor prosper.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a Celei de-a 33-a aniversări a-eliberării Româ

niei. am marea plăcere de a vă transmite. în numele guvernului și 
poporului Ghanei și al meu personal, cele mai calde felicitări și 
urări sincere Excelenței Voastre și bravului popor român. Poporul 
României are motive întemeiate să fie mîndru și. satisfăcut de mă
rețele succese și triumfurile pe care le-a dobîndit de cînd a pornit 
pe calea progresului autentic, democrației și păcii, sub conducerea 
Partidului Comunist. Noi îi dorim succese tot mai mari în viitor.

Dorința noastră sinceră este ca. la fiecare nouă aniversare, rela
țiile foarte prietenești dintre noi- consolidate în ultimii ani prin 
schimburile de vizite la cel mai înalt nivel, culminînd cu vizita 
fructuoasă a Excelenței Voastre în tara noastră, la începutul acestui 
an. să se întărească în continuare. în avantajul reciproc al țărilor 
și popoarelor noastre.

Primiți, vă rog. Excelență, urările mele cele mai bune de fericire 
personală și asigurările sincere ale stimei mele frățești.

Al dumneavoastră sincer.
General IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG

Șeful statului
și președintele Consiliului Militar Suprem

al Republicii Ghana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului, al Guvernului Emiratelor Arabe Unite și 

al meu personal am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune salutări și sincere felicitări cu prilejul fericitei ocazii 
a aniversării zilei eliberării tării dumneavoastră.

Adresez Excelenței Voastre multă sănătate, succese continue și 
mai mari realizări pe calea prosperității și progresului poporului 
român prieten.

ZAYED BIN SULTAN-AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României am plăcerea de a vă adresa 

dumneavoastră și poporului român calde felicitări și să exprim 
urările mele cele mai bune de fericire personală, de progres con
tinuu poporului prieten român.

MOHAMMAD DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării României. îmi este foarte plăcut 
să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase, 
precum și cele mai bune urări pe care le exprim pentru sănătatea 
și fericirea dumneavoastră, ca și pentru prosperitatea mereu cres- 
cindă a poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, în numele, guvernului 

și poporului indian și al meu personal, am deosebita plăcere de a 
adresa Excelentei Voastre, guvernului și poporului Republicii Socia
liste România felicitările noastre călduroase.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă adresa și urările mele 
cele mai bune de multă sănătate și fericire pentru Excelenta Voas
tră. de progres și bunăstare continuă pentru poporul român prieten 
și talentat.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

România. îmi este plăcut să prezint Excelenței Voastre,. în numele 
poporului turc și al meu personal, sincerele mele felicitări, pre
cum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală si pentru prosperitatea poporului român.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima convingerea mea că 
relațiile, de prietenie si de cooperare dintre țările noastre Vor con
tinua să se dezvolte în interesul Turciei și al României.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a României, îmi este deosebit 
de plăcut de a adresa Excelentei Voastre. în numele meu și al 
poporului libanez, calde felicitări, precum și urări sincere pentru 
fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului 
român.

ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă.
Cu ocazia fericită a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre cordiale urări și 
felicitări.

Exprim Excelenței Voastre urări de sănătate și bunăstare per
sonală și de continuu progres și prosperitate poporului român.

Vă rog să primiți. Excelentă, asigurarea înaltei mele considerații.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, sînt fericit să vă adresez. în numele poporului Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane și ăl meu personal, felicitări și urări 
de succes, iar poporului român de progres și prosperitate continuă. \

NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Excelenței Sale /
• Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Bangladeshului mi se alătură în a vă 

adresa. Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste Româ
nia. sincerele noastre urări și felicitări cu ocazia Zilei eliberării.

Permiteți-mi. Excelență, să vă exprim speranța sinceră că prie
tenia Si cooperarea existente în mod atît de fericit între cele două 
țări și popoare ale noastre se vor întări pe mai departe în anii 
ce vin.

Mă folosesc de această ocazie pentru a vă adresa cele mai bune 
Urări de sănătate și fericire personală și de continuu progres și 
prosperitate poporului român prieten.

General-maior ZIAUR RAHMAN BA
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale. îmi este deosebit de plăcut să vă ex

prim. în numele poporului italian și al meu personal, cele mai bune 
urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România si pentru 
fericirea Excelentei Voastre.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale,. vă adresăm vii felicitări, 
împreună cu sincerele noastre urări de bunăstare pentru poporul 
român.

IULIANA și BERNHARD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a tării dumneavoastră, îmi este plăcut 

să vă transmit, domnule președinte, felicitările mele cele mai sin
cere — cărora li se alătură guvernul meu si poporul spaniol — for- 
mulînd sincerele mele urări pentru fericirea personală a Excelen
tei Voastre și pentru viitorul fericit al poporului român.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
ne este deosebit de plăcut să exprimăm Excelentei Voastre. în 
numele nostru. personal. precum și al guvernului și poporului nos
tru. cele mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de sănă
tate și fericire personală, de prosperitate mereu crescîndă pentru 
poporul român prieten, sub înalta si înțeleaptă conducere a Ex
celentei Voastre.

Vă rugăm să primiți. Excelentă, expresia celei mai înalte con- 
siderațiuni. ,

HASSAN al lî-lea
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și toate 
urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste 
România.

In numele reginei, 
INGRID

Regina Danemarcei 
Regentă

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră. în numele 

poporului malgaș. Consiliului Suprem al Revoluției, guvernului său 
si în numele meu personal, mă bucur în mod deosebit de a vă 
adresa cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru 
sănătatea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea continuă 
a poporului român, pentru întărirea relațiilor de prietenie și de 
fecundă cooperare între popoarele celor două tari ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

Președintele
Republicii Democratice Madagascar

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei naționale. în numele guvernului si poporului 
Republicii Singapore și al meu personal, adresez Excelentei Voastre 
cele mai calde felicitări și urări de fericire personală si de prosperi
tate pentru poporul dumneavoastră.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Permiteți-mi ca. în numele guvernului si poporului din Mauritius, 

precum și în numele meu personal, să vă adresez dumneavoastră, 
guvernului și poporului român cele' mai calde felicitări cu prilejul 
Zilei naționale.

Urez Excelentei Voastre sănătate personală, iar ponorului prie
ten al tării dumneavoastră, fericire, pace și prosperitate.

R. OSMAN
Guvernator general

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Cu ocazia Zilei naționale a României, am plăcerea de a vă 

transmite, atît dumneavoastră, cît Și poporului român, cele, mai bune 
urări și felicitări. De-a lungul anilor, țările noastre au dezvoltat 
relații de colaborare rodnică, călăuzindu-se după principiile noastre 
comune, imi exprim speranța că relațiile noastre vor continua să 
progreseze pe măsură ce vom depune eforturi pentru transformarea 
acestor principii în realități.

Cu sinceritate,

JIMMY CARTER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Este pentru mine o foarte plăcută îndatorire de a vă adresa, cu 

ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, felici
tările mele cele mai sincere. Vă transmit urările mele cele mai bune 
dumneavoastră personal, iar poporului român fericire și prosperi
tate.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți. Excelență, cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii 
naționale a tării dumneavoastră.

DANIEL ODUBER QUIROS
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă.
Cu prilejul Zilei naționale a României, doresc să exprim. în 

numele meu și al poporului australian, cele mai bune urări pentru 
progresul și prosperitatea continuă a poporului Republicii Socialiste 
România, precum și bune urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră personală.

JOHN R. KERR
Guvernatorul general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia. am Plăcerea să transmit Excelentei Voastre. în numele poporului 
Israelului și al meu personal, urările noastre cele mai bune pentru 
fericirea dumneavoastră personală si pentru continua fericire și 
prosperitate a poporului dumneavoastră.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării tării dumneavoas

tră de sub jugul fascist. Comitetul Central al partidului nostru vă 
adresează cele mai călduroase si cordiale urări.

Sub conducerea comuniștilor, ziua de 23 August 1944 a marcat 
începutul unui nou drum, construirea unei societăți independente 
si prospere în România, care joacă un rol fot mai hotărîtor în trans
formarea întregii regiuni a Balcanilor într-o zonă a păcii si prie
teniei popoarelor.

Poporul nostru se bucură in mod deosebit de dezvoltarea continuă 
a relațiilor noastre în toate domeniile.

Partidul nostru, muncitorii și întregul popor grec vă urează, eu 
această ocazie, noi și mari succese pe calea edificării noii vieți în 
Republica Socialistă România.

în numele Comitetului Central,
HARALAMBOS DRACOPOULOS

Secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului director al E.D.A. si al meu personal, 

vă adresez felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a României.
Vă urez ca. sub conducerea dumneavoastră, tara dumneavoastră 

să-și consolideze independenta si să înainteze pe calea progresului, 
centru pace în Balcani si în lume si pentru prietenia dintre cele 
două țări ale noastre. în folosul lor reciproc.

ILIAS ILIOU
Președintele E.D.A.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul sărbătorii naționale de 23 August, transmitem. în 
numele Comitetului Central al MAPAM, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, 
urări de succes și prosperitate pe calea construirii socialismului.

MEIR TALMI
Secretar general.

NAFTALI FEDER
Secretar politic

PERETZ MERHAV
Secretar al Departamentului 

Relațiilor Internaționale

La Moscova a avut loc adunarea 
festivă a reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala sovietică, orga
nizată. cu prilejul zilei de 23 Au
gust. de Comitetul orășenesc Mosco
va al P.C.U.S., Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., C.C. al 
Comsomolului. Prezidiul Uniunii A- 
sociațiilor Sovietice de Prietenie și 
Relații Culturale cu Străinătatea 
(U.A.S.P.) și conducerea centrală a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc 
F. D. Kulakov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Kapitonov, secretar ai C.C. al 
P.C.U.S.. M. Holov, vicepreședinte a] 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. V. Martinov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., O. B. Rahmanin, prim-ad- 
junct al șefului secției relații exter
ne a C.C. al P.C.U.S.. Z. M. Kruglo
va, președintele Prezidiului U.A.S.P.,
V. I. Konotop, prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a A.P.S.R.. miniștri, func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., membri ai conducerilor 
sindicatelor, Comsomolului, ofițeri 
superiori ai Armatei sovietice.

în prezidiu se aflau, de asemenea. 
Gheorghe Badrus, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, pre
cum și delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S.. condusă de Florian Ba- 
laure. prorector al Academiei „Ște

fan Gheorghiu", membru al Biroului 
Consiliului General A.R.L.U.S.

La adunare au participat numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții ale capitalei U.R.S.S., 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, personalități ale 
vieții culturale și științifice sovietice.

A luat cuvîntul N. I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., vicepreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., care a arătat că 
oamenii sovietici marchează pe larg, 
alături de poporul român, memora
bila dată a aniversării eliberării 
României. „Insurecția armată din 
august, înfăptuită de forțele patrio
tice din România, în frunte cu co
muniștii, în condițiile ofensivei vic
torioase a Armatei sovietice, a des
chis o nouă eră în viața poporului 
român — era socialismului", a rele
vat vorbitorii!. El a evocat apoi pe 
larg colaborarea sovieto-română. re- 
ferindu-se la rezultatele rodnice ale 
vizitei făcute de L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în țara noas
tră. în noiembrie 1976, și ale re
centei întîlniri din Crimeea dintre 
tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu.

în cuvîntul său, ambasadorul 
României. Gheorghe Badrus. a sub
liniat însemnătatea istorică a victo
riei insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste de la 
23 August 1944 pentru destinele 
poporului român, a înfățișat pe larg

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST

dezvoltarea dinamică economico-so- 
cială a țării noastre.

Vorbitorul s-a referit la politica 
externă activă promovată de Româ
nia socialistă, a reliefat puternica 
dezvoltare pe care o cunosc, pe pla
nuri multiple, relațiile tradiționale 
româno-sovietice, a subliniat rolul 
hotărîtor al întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid flici 
Brejnev in extinderea colaborării și. 
legăturilor multilaterale dintre par
tidele, țările și popoarele noastre.

Tot la Moscova. în Parcul de cul
tură si odihnă ..Maxim Gorki" a a- 
vut loc o seară a prieteniei sovieto- 
române. Au luat cuvîntul Anna 
Tukanova. prim-vicepresedinte al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie soVieto-română. si Florin 
Balaure. prorector al Academiei 
„Stefan Gheorghiu", membru în Bi
roul Consiliului General A.R.L.U.S.. 
conducătorul delegației A.R.L.U.S. 
care participă la manifestările orga
nizate în U.R.S.S. cu ocazia zilei de 
23 August.

în . localitățile Brno. Kromeriz, 
Havlickuv. Brod. Humpolec. Banov, 

Pustimer, din R.S. Cehoslovacă, au 
fost depuse coroane de flori, din 
partea organelor locale cehoslovace 
și a Ambasadei române la Praga. la 
monumentele eroilor români care au 
căzut în luotele Pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub dominația fas
cistă.

Ambasadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta, Victor 
Boloian, a depus o coroană de flori 
la Mormîntul ostașilor români căzut! 
pentru eliberarea Ungariei de stib 
dominația fascistă, de la cimitirul 
Rakosliget din capitala Ungariei. Au 
fost de fată reprezentanți ai M.A.E.. 
ai organelor locale de partid si de 
stat, ofițeri superiori. Au participat, 
de asemenea, membri ai ambasadei 
române.

la Ambasada română din Sofia a 
avut loc o conferință de presă în 
cursul căreia ambasadorul Trofin Si- 
medrea a vorbit despre marile în
făptuiri obținute de poporul român 
în opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Au 
participat Sava Ganovski. membru al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar. 

președintele Asociației de prietenie 
bulgaro-rOmână. alte persoane oficia
le. ziariști. în aceeași- zi. la Sofia a 
avut loc festivitatea de deschidete a 
„Zilelor filmului românesc".

La Clubul international din Hanoi, 
Comitetul vietnamez pentru relații 
culturale cu străinătate-a a organizat o 
gală de filme, la care a fost prezen
tat filmul artistic „Stejar — extremă 
urgență". Au participat Ha Xuan 
Truong, adjunct al ministrului cultu
rii al R.S. Vietnam, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, din Comitetul pentru relații 
culturale Cu străinătatea, reprezen
tanți al instituțiilor centrale, organi
zațiilor de masă si obștești, oameni 
de cultură, ziariști. De asemenea, la 
Ambasada română din Hanoi a fost 
organizată o conferință de presă.

în orașul Santi Sptritus din Cuba 
a avut loc o adunare festivă organi
zată de Direcția provincială a comi
tetelor de apărare a revoluției, la 
care a luat cuvîntul ambasadorul 
României la Havana, Nicolae Mora- 
ru. De asemenea. Direcția provincia
lă a Asociației naționale a micilor 

agricultori din provincia Villa Clara 
a organizat la cooperativa agricolă 
de producție din localitatea Guineea 
de Melena o manifestare la care a 
luat cuvîntul ambasadorul tării noas
tre la Havana.

La Lisabona a avut loc o seară 
culturală in cadru1 căreia s-a deschis 
expoziția „Aspecte ale vieții econo
mice și sociale în România". Despre 
importanta zilei de 23 August a vor
bit insărcinâtul cu afaceri a.i. al 
României. Ion Radu.

tn orașul finlandez Hamenlinna a 
avut loc. sub auspiciile filialei Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ- 
nia si Consiliului municipal, o adu
nare festivă dedicată sărbătorii na
ționale a României. Semnificația 
evenimentului aniversat a fost evo
cată de către Lasse Salovaara. prim- 
secretar al Consiliului regional Hame. 
si Constantin Vlad, ambasadorul 
României în Finlanda. Au fost pre
zentate filme documentare.

Sub auspiciile Ambasadei române 
și Asociației române de prietenie 
Suedia-România, la „Sodra Teater" 
din Stockholm a avut loc o seară 
culturală, la care Și-a dat concursul 
ansamblul de cintece și dansuri „Cu
nuna de pe Someș", aflat într-un 
turneu în Suedia.

La Casa de cultură a orașului ve- 
nezuelean Barinas au fost deschise 
expozițiile de fotografii „Centenarul 
independenței de stat a României" 

și „Lupta poporului român pentru 
unitate și independentă națională 
oglindită în artele plastice". Au fost 
expuse, de asemenea, cărți și reviste 
românești și au fost prezentate fil
me documentare. Ambasadorul 
României în Venezuela, Petrache 
Dănilă. a vorbit despre semnifica
ția evenimentelor de la 9 mai 1877 
și 23 August 1944. La manifestare au 
asistat guvernatorul statului Barinas. 
președintele Consiliului municipal, 
alti reprezentanți ai autorităților lo
cale. personalități culturale si un nu
meros public.

Asociația de prietenie Isrâel- 
România si Primăria orașului Tel 
Aviv au organizat o manifestare 
consacrată aniversării zilei de 23 
August și centenarului Independen
ței de stat a României, in cursul 
căreia au luat cuvîntul Ytzhak Sha
mir, președintele parlamentului is- 
raellan. Ytzhak Artezi. viceprimar al 
orașului Tel Aviv. Amir ben Amir. 
vicepreședinte al asociației; precum 
și ambasadorul român Ion Covaci.

La Centrul comunitar din Accra 
a fost deschisă o expoziție de foto
grafii dedicată zilei de 23 August și 
centenarului Independenței de stat a 
României. Cu acest prilej au rostit 
cilvîntări general-maior George Yaw 
Boakyo. membru al Consiliului Mi
litar Suprem din Ghana, comandan
tul forțelor aeriene, și Nii Okai 
Pesemaku, președintele Asociației de 
prietenie Ghana-România.
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DEPUNERI DE COROANE CU 
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII

PRILEJUL 
PATRIEI

La Monumentul eroilor sovieticiLa Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru 
• socialism

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 
aniversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, luni dimineața au 
avut loc in Capitală solemnități în 
cadruil cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

La solemnități au participat tova
rășii Emil Bobu, Ion Dincă. Ion 
Ioniță. Iosif . Uglar, Ion Coman, 
Teodor Coman, Ion Stănescu, mem
bri ai Comitetului Central al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, generali activi și 
în rezervă. foști comandanți de 
mari unităti pe frontul antihitlerist, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații de masă și obștești, 
delegați ai oamenilor muncii din în
treprinderi șl instituții bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori

La Monumentul eroilor patriei La Cimitirul militarilor britanici

tv SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
PROGRAMELE 1 ȘI 2

7.45 Un timp înalt, prezentul
8,00 TRANSMISIUNE DE LA DE

MONSTRAȚIA OAMENILOR MUN
CII CU PRILEJUL CELEI DE-A 
XXXIII-A ANIVERSARI A ELIBE
RĂRII ROMÂNIEI DE SUB DOMI
NAȚIA FASCISTA

10.30 Țara-ntreagă în sărbătoare
11,00 Apă și lumină
11.10 Concert popular
12.10 Brigadierii
12.30 Sfîntă zi a libertății
13,00 Album de august
16.30 Magazin sportiv
17.30 Pentru oamenii din țara mea
18.10 33 de ani într-o citadelă a muncii
18.30 Tineri ni-s anii, tînăr ni-e cîntul I 
19,00 Țara mea cu chip de soare
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.10 Sub steag de glorii. Spectacol de

dicat zilei de 23 August, realizări
lor obținute în anii construcției 
socialiste

: ,05 România sub semnul Iul August 
biruitor

al, 35 Un , cîntec din inimă
22,00 Telejurnal
22.15 Romanțe șl cîntece de voie bună

MIERCURI, 24 AUGUST
PROGRAMELE 1 ȘI 2

10,00 Dăruire
10.35 Film de desene animate
11,00 Cîntec nou pe plai străbun
11.35 Florile lui August
11,55 Promenadă în zi de sărbătoare
12.20 Marșul spre iscusință
12.35 „Zilele muzicii românești"
13,00 Telex
13,05 Album de vară.
16,05 Floarea din grădină
17,00 Fotbal : Politehnica Timișoara — 

Universitatea Craiova (campiona
tul național — divizia A). Trans
misiune directă de la Timișoara 
• în pauză : Jocurile Mondiale 
Universitare (rezumat înregistrat 
de la Sofia) .

18.45 Patria noastră — columna tine
reții nesfîrșlte

19,05 Condu-ne, drag partid, înainte î
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
20,00 Revenind pe drumurile copilăriei 

mele (Carnet de scriitor)
20.15 Telecinemateca. Ciclul mari ecra

nizări : „Marile speranțe" — Pre
mieră TV. Producție a studiouri
lor engleze

22.15 Telejurnal

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost căldu

roasă cu deosebire în sud-estul țării. 
Cerul a fost variabil mai mult senin în 
sud-estul țării și a prezentat înhorări 
mai accentuate în vestul șl nordul ță
rii. în București : Vremea a fost ex
cesiv de călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Temperatura mqximă a fost de 
38 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 august. în țară : Vremea va 
fi în general instabilă și se va răci în- 

din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Comitetului 
municipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular municipal, Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, precum 
și din partea colectivelor unor mari 
întreprinderi bucureștene.

Pionieri au depus jerbe de flori.
La monumente, companii de onoare

„UNIVERSIADA ’77“
Noi succese ale sportivilor noștri

• Bilanț românesc după cinci zile de întreceri: 4 medalii de aur, 4 de 
argint, 5 de bronz • La tenis, Ruzici-Mihai medalie de argint sau... de aur ?

La marea sărbătoare a poporului 
român, membrii delegației noastre 
sportive consacră zilei de 23 August 
numeroase succese dobîndite la „Uni- 
versiadă". Ieri seara, la sediul dele'ga- 
ției romane din orășelul universitar* * 
a avut loc o scurtă, dar entuziastă 
reuniune, cu care prilej sportivii ce 
vor concura în zilele următoare s-au 
angajat să preia ștafeta medaliilor 
de la gimnaste și gimnaști. 
Multe delegații din alte țări au fe
licitat pe reprezentanții sportivi ai 
studențimii' noastre cu ocazia sărbă
torii poporului român.

• Cronica anilor de foc : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cantată pentru Chile : GRI- 
VIȚA — 9; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.
• Necunoscutul din noapte : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20, la grădină — 19.15, FAVORIT 
— 9,15; 11,45; 15,15; 17,45; 20,15, EX
CELSIOR — 9; 11,45; 14,15; 17;

Se știe astăzi cit de impresionant 
este bilanțul de la „Universiadă" al 
echipelor studențești de gimnastică : 
nu mai puțin de 13 medalii, dintre 
care patru de aur și patru din ar
gintul vicecampionilor mondiali 
universitari. Duminică, La glmnasti • 
că, așa cum lăsau clar să se întreva
dă lucrurile. Dan Grecu a cîștigat 
„aurul" în proba sa favorită („inele"), 
iar Cornel Marin s-a distins, clasîn- 
du-se primul, la sabie. Nicolae 
Vieru, secretar responsabil al F.R.G., 
a . declarat : „Recentele succese 
constituie încă o dovadă strălucită a 
condițiilor de dezvoltare pe tiare le 
întrunește gimnastica în România, 
inclusiv pe tărîmul sportului univer
sitar. Aceste noi realizări îndeamnă 
federația de specialitate și cluburile, 
pe toți tehnicienii și sportivii să pre
gătească cu și mai multă răspundere 
fiecare competiție internațională, 
pentru prestigiul întregului sport 
românesc."
înaintea turneului, Maurice Burette, 

vicepreședinte al federației inter
naționale și reprezentant al F.I.G. la

cepînd dip. vestul țării. Cerul va fi 
temporar noros. -Vor cădea ploi ce vor 
avea și caracter de aversă însoțite de 
descărcări electrice mai frecvent în 
vestul și nordul țării. Pe alocuri, can
titățile de apă căzute vor depăși 15 
litri pe metrul pătrat în 24 de ore, iar 
Izolat se va semnala grindină. Vînt 
moderat cu Intensificări locale pînă la 
viteze de 45—50 km pe oră, iar la 
munte peste 90 km pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 13 grade, iar cele maxime între 18 
și 28, local mal ridicate in sudul țării. 
In București : Vreme ușor instabilă cu 
cer variabil. Ploaie cu caracter de 
aversă șl descărcări electrice. Vînt mo
derat cu intensificări pînă la 35 km pe 
oră. Temperatura în scădere ușoară. 

ale forțelor noastre armate, gărzilor 
patriotice și ale formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei au prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai amba
sadei au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialiste România.

După , depunerea coroanelor de 
flori s-au păstrat momente de recu
legere. S-a primit apoi defilarea 
campaniilor de onoare.

în aceeași zi, la Cimitirul militari
lor britanici căzuți pe teritoriul țării 
noastre în lupta împotriva fascismu
lui au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și Gu

„Universiadă", ne spunea : „Am im
presia că echipa dv. va ciștiga con
cursul pe echipe. E frumoasă și teh
nică. omogenă și experimentată". 
Chiar dacă pronosticul nu s-a adeve
rit întru totul din punctul de vedere 
al clasamentului final. Maurice 
Burette a tinut să felicite pe gimnas
tele noastre pentru performantele 
lor la „Universiadă", pentru compor
tarea lor demnă și sportivă.

în comentariile din presa sofiotă 
un ecou important a avut comporta
rea admirabilă a sabrerilor români, 
în ziarele „Rabotnicesko Delo". „Na- 
rodna Mladej" și „Naroden Sport" se 
Sublinia ieri performanta sabrerilor 
noștri de a intra cîteșitrei în finala 
probei individuale și de a cuceri

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

două dintre cele trei medalii, inclu
siv titlul mondial universitar. Cei 
trei mușchetari români — Cornel 
Marin. Dan Irimiciuc si Ion Pop 
—- au avut de furcă cu adversarii 
lor : Arcidiacono (Italia). Gedovari 
(Ungaria) și Korfanti (Polonia). 
După primele două întreceri, fiecare 
dintre cei sase înregistra cite o vic
torie si o infrîngere. A fost o ten
siune psihică. extremă, sabia, singu
ra armă ..neelectrificată". oferind 
teren propice pentru discuții si în
doieli. S-a aiuns. pînă la urmă, la s 
un turneu de barai „în patru", cu 
care prilej Marin si Irimiciuc. marele 
favorit al publicului. Arcidiacono si 
Gedovari s-au confruntat din nou, 
cîstisr de cauză avînd Cornel Marin. 
Victoria lui se explică prin aceea 
că s-a concentrat, sublinia în comen- 
tariul său ..Rabotnicesko Delo". mai 
mult decît adversarii săi. si-a păstrat 
echilibrul psihic. Victoria lui Cornel 
Marin a fost salutată cu bucurie de 
numeroșii studenți români prezenți 
în sală, tineri veniti prin B.T.T. să-i 
încurajeze — si-i încurajează frene
tic I — pe reprezentanții sportului 
nostru.

Concursul de atletism continuă să 
polarizeze atenția amatorilor de 
sport, care urmăresc această intere
santă competiție. Printre laureatii 
probelor disputate ieri s-a numărat 

vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Ministerului Apărării Naționale, 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov.

La solemnitate au participat tova
rășii Paul Niculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, miniștri, generali 
și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Marii Britanii la București.

O campanie de onoare a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România. După ceremonia 
de depunere a coroanelor de flori, 
asistența a primit defilarea compa
niei de onoare.

Coroane și jerbe de flori au fost 
depuse la monumente și plăci co
memorative, la cimitire ale eroilor 
români și sovietici căzuți în 
timpul războiului antifascist.

(Agerpres)

si tînărul nostru atlet Paul Copu. 
care a obținut o surprinzătoare, dar 
binemeritată medalie ds argint in 
proba de 3 000 m obstacole. Printre 
cei învinși de el se află vicecampio- 
nul olimpic Branislav Malinowski 
si campionpl american Ron Addisson. 
Student la ’institutul pedagogic din 
Constanta. Paul Copu. în vînstă de 23 
de ani. a obtinut pe stadionul Vasil 
Levski din Sofia prima șa afir
mare internațională. înaintea' lui 
Copu s-a clasat doar Michael Karst 
(R.F.G.) cu 8'25”9/10. Natalia Mără- 
sescu si Maricica Puică s-au calificat 
pentru finala probei de 1 500 m.

în turneele de volei, echipa femi
nină a României a obtinut o prețioa
să victorie, intrecind cu 3—1 selec
ționata Poloniei, iar echipa masculi
nă a României a învins cu 3—0 echi- 
ipa Iugoslaviei.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu femei din cadrul turneului 
de tenis. Virginia Ruzici a eliminat-o 
cu 6—4, 6—3 pe Diana Moskova (Bul
garia). în timp ce Florența Mihai a 
pierdut cu 2—6. 2—6 în fata jucătoa
rei sovietice Biriukova.

Finala probei de dublu femei se va 
disputa între perechea Virginia 
Ruzici. Florența Mihai și cuplul 
cehoslovac Tomanovă, Brzakova. în 
semifinale româncele au eliminat cu 
6—4. 7—6 perechea Mora. Nachind 
(S.U.A.). iar Tomanova și Brzakova 
au învins cu 7—6. 6—3 perechea 
Kroșina. Biriukova (U.R.S.S.). Jucă
toarele noastre și-au asigurat astfel 
o medalie de argint pe care vor în
cerca desigur să o transforme in
tr-tina de aur. în proba de dublu 
mixt (sferturi de finală) : Ruzici. 
Hărădău. (România) — Dislun. Pinner 
(R.F.G.) 6—1, 6—1.

Ieri, toți cei 10 luptători de la 
stilul greco-romane. în rîndurile că
rora Se află acum inclus la categoria 
48- kg Constantin Alexandru (prefe
rat de antrenori în ultima clipă lui 
Gheorghe Berceanu. fost campion 
olimpic, mondial, european si uni
versitar). au trecut cu mult succes, 
adesea prin tus. de primii adversari. 
E mai mult decît o promisiune, este 
o dovadă că luptătorii simt capabili 
să preia „ștafeta medaliilor" si să-și 
îndeplinească angajamentele luate, 
spre renumele sportului nostru.

Valeriu MIRONESCU

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan, președin

tele Marii Adunări Naționale, a a- 
dresat o telegramă de felicitare lui 
Mohamed Aii El Halabi, președin
tele Consiliului Poporului din Repu
blica Arabă Siriană. Cu ocazia reale
gerii sale în această funcție.

★

Luni dimineața, tovarășul Iosif 
Uglar. președintele Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare, 
a primit delegația Ministerului pen
tru Administrația Locală din Repu
blica Arabă Siriană, formată din 
Moustafa Naboulsi. adjunct al minis
trului, Ismail Ekleh, guvernatorul 
județului Homs, și Ammache Al 
Jadia, guvernatorul județului Kunei- 
tra, care se află intr-o vizită în țara 
noastră.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, au fost 
abordate probleme legate de activita
tea organelor lolcale ale administrației 
de stat din cele două țări.

în timpul șederii in tara noastră, 
membrii delegației administrației lo
cale siriene au întreprins o călătorie 
in județele Vilcea. Prahova și Brașov, 
unde s-au întllnit cu membri ai co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, au vizitat obiective econo
mice, edilitar-gospodăresti, precum si 
stațiunile de odihnă de pe Valea Ol
tului. Valea Prahovei și din Brașov.

★

Delegația parlamentară egipteană 
condusă de dr. Sayed Aii El Sayed, 
vicepreședinte al Adunării Poporu
lui din Republica Arabă Egipt, care 
se află în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a făcut du
minică o vizită in județul Dîmbovița. 
Cu acest prilej, membrii delegației 
au vizitat Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște. complexul avi
col de la Titu, complexul muzeistic 
Curtea Domnească, alte obiective is
torice și social-culturale.

★

La 22 august, tovarășul Teodor Co
man. ministru de interne al Repu
blicii Socialiste România, s-a întilnit 
cu Manuel Costa Bras, ministrul de 
interne al Portugaliei, care face o 
vizită în tara noastră. Cu acest pri
lej, au fost discutate. într-o atmosfe
ră prietenească, probleme de interes 
reciproc. (Agerpres)

A apărut:
REVISTA ECONOMICĂ 

nr. 33/1977
în acest număr al revistei, consa

crat marii sărbători naționale de la 
23 August, sînt inserate articolele : 
„România pe coordonatele civilizației 
socialiste* 1 ; „Dinamism și clarviziu
ne în politica internațională a Româ
niei socialiste" ; „Baza progresului și 
bunăstării. Dezvoltarea dinamică a 
economiei naționale" ; ..O agricultură 
modernă, intensivă" ; „Gorj — un ju
deț în plin proces de industrializa
re. Implicații sociale ale dezvoltării 
economice" ; „Finalitatea creșterii 
economice : ridicarea standardului de 
viată al poporului" ; „Participarea 
României la circuitul economic mon
dial".

FOTBAL

Campionatul 

a început duminică 

și continua miine
Al 60-lea campionat de fotbal a de

butat cu rezultate. în general, scon
tate (victorii ale gazdelor în șapte 
partide), dar n-au lipsit surprizele ; 
este vorba. în acest sens, de scorul 
egal realizat de S.C. Bacău la Bucu
rești. în fata campioanei. Dinamo, 
de succesele a două din noile promo
vate (Olimpia și C.S. Tîrgoviște). de 
înfrîngerea echipei Steaua la Oradea, 
ca și de victoriile la scor ale echi
pelor din Craiova si Petroșani. Dar 
iată rezultatele tehnice : F.C. Argeș 
— Politehnica Iași 3—2. Universitatea 
Craiova — Sportul studențesc 3—0. 
Jiul — F.C.M. Reșița 3—0. F. C. Con
stanța — Politehnica Timișoara 3—1, 
Dinamo — S.C. Bacău 0—0. C.S. Tir- 
goviște — F.C. Corvinul 1—0. F.C. 
Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș 0—0. 
Olimpia Satu Mare — U.T.A. 2—0. 
F.C. Bihor — Steaua 2—1.

Fazele de fotbal bun. spectaculos, 
verva de joc si de goluri au fost pre
zente. pe perioade mai mari sau mai 
mici. în majoritatea partidelor. Un 
anumit record — cinci goluri în 90 
de minute — s-a înregistrat in meciul 
de la Pitești (transmis în întregime 
Pe micul ecran). A fost, intr-adevăr, 
un joc vioi, antrenant, ambele echipe 
străduindu-se să joace deschis, o- 
fensiv. La Pitești s-a înscris primul 
gol al campionatului (Dobrin). dar și 
primul... autogol (Olteanul.

Spectatorii, ca și specialiștii aflați' 
la meciul Dinamo — S.C. Bacău au 
comentat (și mal comentează) ine
ficienta dinamoviștilor în fața unei 
apărări — e drept, bine organizate — 
dar care, cu mai multă claritate si 
vioiciune din partea lui Dudu Geor
gescu (golgeter european !) si a co
legilor lui de la înaintare, nu era de 
netrecut.

Mime, miercuri, o nouă etapă. în 
Capitală, de la ora 17. pe stadionul 
din bd. Ghencea. Steaua — Jiul, iar 
pe stadionul Republicii. Sportul stu
dențesc — F.C. Constanta. în țară : 
Politehnica Iași — Dinamo. A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C. Bihor. F.C.M. Re
șița — F.C. Petrolul. S.C. Bacău — 
F.C. Olimpia. F.C. Corvinul — F.C. 
Argeș, U.T.A. — C.S. Tîrgoviște, Po- 
îitehnica Timișoara — Universitatea 
Craiova (meci televizat).

I, D.

Excelenței Sale Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției,

Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare
t

ALGER
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere. îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate, fericire șl noi 
succese în activitatea dumneavoastră, consacrată prosperității poporului al- 
gerlan prieten, păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

Dăm o înaltă apreciere rezultatelor obținute de poporul algerian prieten 
în dezvoltarea economică și socială independentă a patriei, participării Re
publicii Algeriene Democratice și Populare pe arena internațională la lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru eli
berarea și independenta națiunilor, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

îmi exprim convingerea fermă că acționînd în Spiritul convorbirilor pe 
care le-am avut împreună se vor dezvolta tot mai puternic relațiile de strînsă 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și F.N.L., raporturile rodnice stator
nicite între Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratică 
și Populară în domeniile politic, economic, tehriico-științific, cultural, al învă- 
tămîntului și pe alte planuri, conlucrarea dintre statele noastre pe tărîmul 
vieții internaționale în interesul popoarelor român și algerian, al cauzei păcii, 
libertății, independenței naționale și progresului in lume, al instaurării unei 
noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, este pentru împără
teasă și pentru mine o mare plăcere să transmit Excelenței Voastre și doam
nei Elena Ceaușescu un salut călduros. împreună cu cele mai sincere și 
bune urări de sănătate și fericire, precum și de prosperitate crescîndă pentru 
poporul Republicii Socialiste România, legat de Iran printr-o strînsă prietenie.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
în acest an jubiliar al Centenarijlui independenței de stat a României, 

in condițiile puternicului avînt creator, stimulat de recentele măsuri luate 
de partid privind creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii, poporul nostru sărbătorește ziua de 23 August prin 
noi și importante realizări în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al .XI-lea 
Congres al partidului, a obiectivelor planului national unic de dezvoltare 
economico-socială pe 1977 — al doilea an al cincinalului revoluției tehfnco- 
știintifice.

La aniversarea a 33 de ani de la eliberarea tării de sub dominația 
fascistă, națiunea noastră aduce un.fierbinte omagiu, tutițrț>ț,țjilor săi care, 
în frunte cu comuniștii, s-au acoperit de glorie nepieritoare în lupta 
organizată si condusă de Partidul Comunist Român pentru victoria insu
recției .naționale armate antifasciste și anti.imperialiste. pentru dobîndirea 
deplinei libertăți și independente a patriei, pentru înfrîngerea definitivă 
a Wehrmachtului nazist. Totodată, poporul român își exprimă profunda 
recunoștință fată de bravii ostași sovietici, care și-au adus jertfa de singe 
la alungarea ocupanților fasciști de pe teritoriul României și au purtat 
greul războiului împotriva Germaniei hitleriste.

înflăcărați de pilda eroică a înaintașilor, conștient! de înaltele îndatoriri 
ce le revin ca cetățeni și ostași ai patriei socialiste, răspunzi nd grijii deose
bite a partidului pentru îmbunătățirea permanentă a condițiilor lor de 
instruire, educare și trai, militarii armatei noastre populare, urmînd exem
plul luminos al oamenilor muncii. își consacră toate eforturile îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. comandantul 
suprem al forțelor armate, privind ridicarea continuă a nivelului pregătirii 
de luptă și politice a unităților și marilor unităti. realizarea exemplară 
a lucrărilor încredințate în economia națională, integrarea, trainică, in 
întreaga lor activitate, a spiritului militant, a normelor eticii si echității 
socialiste.

Profund devotați patriei, poporului și partidului, fiii tării aflati sub 
drapelele de luptă ale armatei își reafirmă hotărîrea de neclintit ca. îm
preună cu trupele Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire militară a tineretului, cu întregul popor, 
să apere oricînd mărețele noastre înfăptuiri revoluționare, independenta 
și suveranitatea României socialiste.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri si maiștri militari, ofițeri și 
generali.

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, vă adresez calde felicitări și vă urez noi și importante 
șuccese în îndeplinirea nobilelor misiuni încredințate !

In cinstea acestei sărbători.
Ordon:

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

★
Trăiască cea de-a XXXIII-a aniversare a eliberării României de sub 

dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român in frunte cu secretarul său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască harnicul $1 talentatul nostru popor — făuritorul societății 

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

România !
Ministrul apărării naționale 

General-colonel
ION COMAN

Excelenței Sale Domnului JAMSHID AMUZEGAR
Prim-ministru al Iranului

TEHERAN
Cu prilejul desemnării dumneavoastră ca prim-ministru al Iranului, vă 

adresez cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri- • 
cire personală, de succes în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

Sint încredințat că relațiile bune, de cooperare rodnică statornicite in
tre țările noastre, ca urmare a înțelegerilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi, vor cunoaște și în viitor 
o continuă dezvoltare în multiple domenii de activitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

DE LA
Anual, Casa de Economii și 

Consemnațiuni acordă depună
torilor pentru sumele economisi
te pe librete de economii sute 
de milioane de lei sub formă de 
dobînzi, care sporesc în mod 
simțitor economiile acestor oa
meni chibzuiți și buni gospo
dari cu veniturile bănești per
sonale.

După cum s-a mai anunțat, 
înscrierea dobinzilor în libre
tele de economii (cu dobîndă, cu 
dobîndă și cîștiguri, ciț dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, pen
tru cumpărarea de locuințe pro
prietate personală și în libre-

C.E.C.
tele de economii pentru turism) 
se efectuează in tot cursul anu
lui;

Unitățile C.E.C. din întreaga 
țară înscriu dobînzile, atît pen
tru sumele păstrate la C.E.C. in 
anul 1976, cit și pentru anii pre- 
cedenti. fie la cererea depună
torilor, fie cu prilejul efectuării 
operațiilor de depuneri și res
tituiri din libretele de economii.

La fel ca operațiile de depu
neri sau restituiri, dobînzile 
acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni sînt scutite de 
orice fel de impozite și taxe și 
nu se prescriu, acestea puțind fi 
încasate oricind de către depu
nători.

cinema
19.45, GRADINA DINAMO —
19.45.
• 23 AUGUST. Ciclul tematic 
„File de epopee" — „Pe aici nu 
se trece" — 9,30; 12,45; 16; 19,15, 
24 AUGUST î „Columna" — 9,30; 
12,45; 16; 19,15 : SCALA.
• Și a venit ziua lăniîilor ne
gre î PATRIA — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 9,30; 11,30;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30, GRADINA CA
PITOL — 19,30.
• Veronica : DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15.30; 17,30; 20.
• Străina : GLORIA — 9; 12; 16; 
19, MELODIA — 9; 12; 16; 19, FE

ROVIAR — 9; 12; 16; 19, GRA
DINA TITAN — 20,15. 23 AU
GUST : PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• Oaspeți de seară : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20.
• Lumea animalelor î FLAMURA
— 9.
• Omul liniștit î FLAMURA — 
11; 14; 17; 20, AURORA — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 19,30, TOMIS
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, la 
grădină — 20,15.
• Tănase Scatiu s BUCEGI — 9; 
12; 16; 19.
• Robin Hood junior : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30.

• Represalii la Roma : EFORIE
— 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste, mare e puterea ta :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.15.
• Cronica anilor de foc. 24 AU
GUST : PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII — 18.
• Timidul : LIRA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Trei zile și trei nopți : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Rocky : MIORIȚA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, VOLGA — 9; 11,30; 
14; 17; 19,30, GRĂDINA-MOȘILOR
— 20.
• Ultima noapte a singurătății : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.

• Inspectorul și fantoma : COS
MOS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, PACEA ■— 16; 18; 20.
• Desene animate — 9,30; 11,30;
13,30, Zidul — 15,30; 17,30; 19,45 :
MUNCA.
• Potopul (seriile I și II) : FE
RENTARI — 10; 13; 16; 19.
• Roșcovanul s FLACARA — 9,30; 
11.30; 13.30.
• Premiera : FLACĂRA — 16; 
18; 20.
• Potopul (seriile III și IV) : 
PROGRESUL — 16; 19.
• Frații mei, păsări călătoare : 
ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20, la grădină — 20,15, PARC-HO- 
TEL — 20.

• Mica Ondina — 9; 11.15; 13,30, 
Lenin în Polonia — 15,45; 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• „Stejar" — extremă urgență : 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile Iui Gulliver — 9; 
11; 13, Puterea și adevărul —■ 16; 
19 : FLOREASCA.
• Joc Kidd ! GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15.30; 17.45; 20.
• Pinocchio — 10; 12, Pledoarie 
pentru dragoste — 16; 18; 20 : CO- 
TROCENI.
• Operațiunea „Petrol" : GRA
DINA BUCEGI — S0.
• Comedie mută ’77 : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.

• Șapte păcate : GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20.
• Urmărire la Amsterdam î GRĂ
DINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București : 23 
AUGUST • (sala mică) : Moartea 
ultimului golan — 19,30. 24 AU
GUST (sala mare) : Coana Chirița 
— 19,30. *

• Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din Cișmigiu) : Spectacol de 
sunet și lumină „Din stejar, ste
jar răsare" — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Muzeul mi
litar central) : Spectacol de sunet 
și lumină „Imn pentru oamenii 
acestui pămînt" — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Almanah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (grădina Boema) : „Cam- 
ping-Boema" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ
prezență constructivă, dinamică pe arena mondială,
prestigiu tot mai înalt, prieteni pe toate meridianele

Partidul și statul nostru participă activ la întreaga viață internațională, la soluționarea problemelor complexe 
care preocupă omenirea, într-un mod nou, cu participarea tuturor statelor. Această politică a adus și aduce noi și noi 
prieteni României, face să crească prestigiul patriei noastre pe plan mondial. Poporul nostru este apreciat ca un popor 
care face totul pentru instaurarea unor relații de prietenie și colaborare intre națiuni, pentru pace in lume.

i NICOLAE CEAUȘESCU

Momentul festiv al aniversării glorioasei insurecții de la 23 August, 
eveniment deschizâtor de drumuri în istoria României moderne, oferâ 
întregului nostru popor prilejul, generator de îndreptâțitâ satisfacție și 
mîndrie, de a evoca, concomitent cu grandioasele transformări în viața 
social-economică a patriei, activitatea vastă, multilaterală desfășurată 
de partidul și statul nostru în cîmpul vieții Internaționale, în perioada 
inaugurată prin actul măreț de acum 33 de ani.

Pe bună dreptate se poate aprecia că această activitate nu îșl are 
precedent în întreaga istorie a țării noastre. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, forța conducătoare a întregii noastre societăți, Româ
nia, astăzi republică socialistă, s-a manifestat și se manifestă ca un 
factor deosebit de dinamic în rîndul forțelor revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste ale lumii contemporane. Dînd glas aspirațiilor profunde și 
intereselor vitale ale poporului român și, în același timp, manifestînd o 
înaltă răspundere față de cauza generală a socialismului și păcii, partidul 
și statul nostru desfășoară o politică de ample relații cu toate națiu
nile, cu toate forțele înaintate ale lumii, militează neobosit pentru pro
movarea idealurilor de libertate, independență, progres ale popoarelor, 
pentru consolidarea cursului nou spre destindere și cooperare, împo
triva oricăror forme de exploatare și asuprire, de dominație străină, își 
aduce contribuția prin inițiative și propuneri de largă 
soluționarea problemelor vitale ale umanității.

cuprindere la

în strînsă și indisolubilă unitate cu 
vasta activitate de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră, politica externă 
a României socialiste își are ca vir
tuți permanente și fecunde analiza 
științifică, viziunea revoluționară, de 
ansamblu a problemelor, abordarea 
in spiritul materialismului dialectic 
și istoric a proceselor Și tendințelor 
vieții internaționale/ principialita
tea și caracterul constructiv, a- 
dincul umanism — care permit 
cristalizarea unor orientări și direc
ții de acțiune consecvente, amplu 
fundamentate și, prin aceasta, străi
ne oricăror oscilații sau elemente de 
conjunctură. Tocmai datorită con
secvenței pozițiilor susținute, realis
mului soluțiilor propuse, justeței și 
oportunității inițiativelor multiple 
întreprinse, activitatea internațională 
a țării noastre, amplu validată de 
însăși evoluția evenimentelor, se 
bucură de o largă apreciere și bine
meritată considerație.

Aceste succese sint indisolubil le
gate de activitatea vastă, inepuizabi
lă a secretarului general al partidu
lui. președintele republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, scoțînd și 
niaj puternic in evidență rolul său 
esențial ca arhitect și promotor al 
întregii politici a partidului și sta
tului. personalitatea sa politică pro
eminentă de om de stai de talie 
mondială, activitatea sa prodigioasă 
de intilniri și contacte, devotamen- 
tal, abnegația și pasiunea comunistă 
puse în slujba împlinirii celor mai 
scumpe idealuri ale poporului nos
tru. năzuințelor fundamentale ale tu
turor popoarelor lumii, ceea ce i-a 
atras sentimente de stimă și înaltă 
prețuire pe cele mai diferite meri
diane.

Retrospectiva activității internațio- 
.nale a României socialiste, caracte-

de amplă des- 
și clarviziune

rizată prin trăsăturile 
chidere, de dinamism 
imprimate de secretarul general a] 
partidului, ilustrează preocuparea 
constantă pentru dezvoltarea dialo
gului cu toate națiunile lumii. Acor
dăm o atenție deosebită și ex
tindem continuu legăturile de prie
tenie, colaborare și solidaritate cu 
toate țările socialiste, tovarășii noș
tri de luptă cei mai apropiați, de 
care sîntem legați prin comunitatea 
de orînduire socială, de ideologie și 
aspirații. Acționăm perseverent pen
tru amplificarea relațiilor de coope
rare prietenească cu țările în curs 
de dezvoltare, sub impulsul fertil a] 
preocupării comune de a asigura de
pășirea rămînerilor în urmă față de 
țările dezvoltate din punct de vede
re industrial, progresul mai rapid al 

• Partidul Comunist Român întreține, în prezent, legă
turi — fie direct, fie pe linia Frontului Unității Socialiste — 
cu aproape 250 de partide comuniste, socialiste sau social- 
democrate, partide de guvernămînt din țările în curs de dez
voltare, mișcări de eliberare națională, precum și âlte orga
nizații politice din peste *|  jQ țări ale lumii.
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economiei. Dezvoltăm, totodată, în 
sniritul coexistenței pașnice, rapor
turile de colaborare cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire, inclusiv 
cu țările capitaliste dezvoltate, ca o 
cerință obiectivă a extinderii diviziu
nii internaționale a muncii, a instau
rării unui climat de destindere, secu
ritate și încredere în lume.

în cronica acestor ani s-au înscris 
ca pagini memorabile, de amplă sem
nificație, convorbirile tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pe pămîntul pa
triei sau de-a lungul unor itinerare 
istorice cu șefi de state și guverne 
de pe toate continentele lumii, mare
le număr de documente semnate cu 
aceste prilejuri — tratate, declarații 
solemne, comunicate comune, acor
duri economice pe termen lung — 
deschizind noi și vaste orizonturi ra
porturilor de colaborare prietenească.

• România socialistă întreține în prezent relații diplo
matice și consulare cu *|29  de $' relații economice cu 
peste 140 de țări.

• Țara noastră face parte din circa 80 de organizații 
internaționale guvernamentale și participă la activitatea a 
peste 600 de organizații neguvernamentale.

• în anii de după eliberare, România a încheiat sau a
devenit parte la un număr de peste 5000 de tratate, 
acorduri, convenții și alte înțelegeri cu caracter bi sau multi
lateral. y

reciproc avantajoasă, cu marea ma
joritate a țărilor de pe glob, confe- 
rindu-Ie o trainică temelie și în
scriind, totodată, contribuții de Preț 
la procesul de destindere, de afir
mare a unui tio nou,*  democratic de 
relații internaționale.

Este convingerea fermă a tării 
noastre că asemenea relații nu se 
pot dezvolta decît pe fundamentul 
trainic al principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
depline in drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re-

a fi stăpin pe bogățiile na

a vieții economico-socialc.

ciproc, nerecurgerii la forță sau a- 
menințarea cu forța, respectării 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de _ 52 ...— .. _ _
ționale Și destinele sale, de a-și ho
tărî de sine stătător modul de orga
nizare ‘ “2 ______2____ 2—.
Sînt singurele principii în măsură să 
asigure cadrul optim deopotrivă 
pentru înflorirea fiecărei națiuni, ca 
și pentru o rodnică colaborare in
ternațională. Și tocmai aceasta ex

plică perseverenta, statornicia cu 
care România le promovează și le 
susține ca o orientare programatică 
fundamentală ce guvernează întrea
ga activitate a partidului și statului 
nostru, înscrierea lor în toate docu
mentele internaționale încheiate în 
ultimii ani de România reprezentînd 
aporturi marcante, unanim recunos
cute. în vasta operă istorică vizînd 

o nouă alcătuire politică și economi
că a lumii.

Ca rezultat al politicii sale de lar
gă deschidere in spiritul acestor 
principii. România întreține în ' pre
zent relații diplomatice Și consulare 
cu 129 de state ; a devenit totodată 
mult mai intensă participarea Româ
niei la circuitul mondial de valori, 
numărul țărilor cu care dezvoltăm 
relații economice depășind 140. 
Pentru a înțelege mai bine ce în
seamnă aceste cifre este de ajuns să 
amintim că în 1947 aveam relații pe 
plan diplomatic cu numai 25 de sta
te, iar numărul partenerilor noștri 
economici era în 1950 de numai 29. 
Chiar și numai aceste date ex
primă. în limbajul lor lapidar, 
saltul istoric de la condiția de can
tonare spre zonele periferice ale vie
ții politice mondiale, la participarea 
activă, la angajarea plenară în an
samblul sferei raporturilor interna
ționale contemporane.

Tabloul activității internaționale a 
partidului nostru oglindește, totoda
tă. consecventa preocupărilor pentru 
dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor 
de colaborare Și solidaritate cu toa
te celelalte partide comuniste Și 
muncitorești, cu partidele socialiste si 
social-democrate. cu toate forțele de
mocratice si progresiste ale marelui 
front antiimperialist, a cărui întă
rire și lărgire constituie un obiectiv 
fundamental al întregii activități pe 
plan internațional a P.C.R.

Trăind în Spațiul geografic al stră
vechiului continent european, poporul 
noștri^ a avut de înfruntat de-a lungul 

zbuciumatei sale existențe nenumăra
te urgii, a cunoscut tragedia celor 
două mari încleștări mondiale. Cu 
atit mai firești sînt eforturile sale 
neobosite spre realizarea unei secu
rități trainice și dezvoltarea unei co
laborări largi în Europa, spre stator
nicirea unui climat al apropierii, în
țelegerii și bunei vecinătăți in fie
care din zonele componente Și pe 
ansamblul continentului, care să ia 
loc actualei divizări artificiale în 
grupări politico-militare opuse. Este 
cunoscută energia cu care a ac
ționat România, se cunoaște a- 
portul său substantial la cris
talizarea conceptului de securi
tate, la întreaga activitate de pre
gătire și desfășurare cu succes a Con
ferinței general europene, la elabora
rea Actului final de la Helsinki. Cu 
aceeași consecvență și-a adus țara 
noastră contribuția la buna desfășu
rare a recentei întîlniri pregătitoare 
de la Belgrad, astfel ca viitoarei re
uniuni din toamnă să i se creeze con
diții cît mai propice de reușită, pen
tru a marca progrese reale pe calea 
dezangajării militare, fără de care nu 
poate fi vorba de o securitate efec
tivă. a adîncirii cooperării pe ceie 
mai diferite tărimuri.

Cronica atit de bogată a activității 
internaționale din toți acești ani a 
României socialiste a consemnat con
secvența și intensitatea participării la 
soluționarea tuturor marilor proble
me ale contemporaneității pe care le 
ridică menținerea unor practici ale 
vechii politici .de dominație și dic
tat. persistenta unor focare de con
flict și stări de încordare, a vestigiilor 
colonialismului, politicii rasiste și de 
apartheid, cursa înarmărilor, subdez
voltarea. întotdeauna și-a manifes
tat România solidaritatea militan
tă cu țările și popoarele din Afri
ca. Asia, Orientul Mijlociu. America 
I.atină. de pe întreg globul, pentru 
eradicarea oricăror forme de domina
ție străină, pentru dreptul la o viată 
liberă și demnă — și atunci cînd s-au 
ridicat cu arma în mînă pentru afir
marea ființei naționale și în prezent, 
pentru consolidarea independentei 
politice și economice. Nu există întîl- 
nire cu reprezentanții altor state, re
uniune internațională, document sem
nat de tara noastră care să nu se fi 
pronunțat în sprijinul excluderii for
ței in relațiile internaționale, a regle
mentării pe căi politice, la masa tra
tativelor. a problemelor litigioase. 
Nu există împrejurare în care vocea 
României să nu se fi ridicat cu 
nestăvilită vigoare și energie pentru 
a susține necesitatea arzătoare a u- 
nor pași efectivi pe calea dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare, singura modalitate de a mic
șora pericolele la adresa păcii și a 
se crea condițiile ca omenirea să-și 
concentreze resursele. potențialul 
creator spre rezolvarea nevoilor pre
sante cu care este confruntată. Li

chidarea ultimelor reziduuri ale 
colonialismului. a practicilor de 
discriminare rasială a constituit si 
constituie un obiectiv permanent 
al politicii externe românești. Ma
rele imperativ contemporan. in
staurarea unei noi ordini econo
mice și politice mondiale, care să 
ducă la eliminarea decalajelor, a îm-

• Din anul 1965 și pînă în prezent, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut întîlniri și contacte directe cu șefi de state 
sau guverne din 99 de țări ale lumii, a purtat convorbiri 
cu peste 3 000 de conducători, delegații sau reprezentanți 
ai diferitelor partide și organizații politice, membri ai guver
nelor, personalități ale vieții politice, economice, științifice 
și culturale.

• Numai în perioada de la Congresul al X-lea și pînă 
în prezent au apărut peste hotare circa 50 de volume 
cuprinzînd lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, tra
duse în toate limbile de circulație internațională și în nu
meroase alte limbi.

părțirii lumii în țări bogate și țări 
sărace, la lichidarea inegalităților și 
inechităților de tot soiul, să asigure 
accesul nestingherit la bineface
rile civilizației tuturor națiunilor, cau
za făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune au în România socialistă un 
promotor ferm și de nădejde.

Subliniind complexitatea tuturor a- 
cestor probleme care se ridică azi în 
fața lumii, partidul și statul nostru 
evidențiază în permanență adevărul 
fundamental că soluționarea lor ne
cesită. în mod imperios, participarea 
la viața internațională a tuturor sta
telor, a tuturor națiunilor, fără deo- 

Sub conducerea încercata a partidului sâu comunist, poporul ro
mân este cunoscut astâzl pretutindeni ca un popor care-și consacrâ 
toate eforturile muncii pașnice constructive. Țara noastrâ este cunos- 
cutâ pretutindeni ca un militant dirz pentru aspirațiile și țelurile vitale 
ale umanitâții, pentru triumful unei politici noi, de egalitate și respect 
între națiuni. Nicicind țara noastrâ, poporul român nu au avut mal mulți 
prieteni decît astâzl, nicicind nu s-au bucurat de o prețuire mai mare, 
confirmind și sub acest aspect justețea opțiunilor pe calea deschisâ de 
cotitura Istoricâ de la 23 August.

Sârbâtorind astâzi cea de-a XXXIII-a aniversare a eliberârii patriei 
de sub dominația fascistâ, comuniștii, întregul nostru popor sînt ferm 
deciși sâ acționeze cu și mai multâ energie pentru înfâptuirea marilor 
obiective ale politicii interne și externe trasate de Congresul al Xl-lea, 
cu convingerea, mai puternică decît oricind. câ slujesc, în acest Tel, 
intereselor progresului și înfloririi multilaterale a patriei, cauzei păcii, 
înțelegerii și conlucrării intre toate națiunile lumii.

seblre de mărime, orinduire socială, 
de puterea economică sau militară.

întreaga activitate internațională a 
României socialisțe în perioada de 
după 23 August vădește înțelegerea 
deplină și profundă a acestei cerin
țe fundamentale, cu concluziile prac
tice ce decurg din ea. O trecere in 
revistă, oricît de succintă a politicii 

externe românești în ultimele trei 
decenii, îndreptățește întru totul a- 
precierea că niciodată în decursul 
întregii sale istorii, tara noastră nu 
a jucat un rol atit de activ pe are
na mondială, nu a participat atît de 
activ la dialogul .extern, nu a avut 
relații internaționale atît de puter
nic dezvoltate. Consecvența pozițiilor 
susținute de România socialistă, ca
racterul profund constructiv al so
luțiilor preconizate, al inițiativelor a- 
vansate. se bucură de o largă apre
ciere. determinind creșterea continuă 
a prestigiului și autorității interna
ționale a tării noastre, a președin
telui ei, pe toate meridianele.

Romulus CAPLESCU

în capitala Nigeriei s a deschis

CONFERINȚA MONDIALĂ DE LUPTĂ 
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

LAGOS 22 (Agerpres). — în capi
tala Nigeriei. Lagos, s-au deschis, 
luni, lucrările Conferinței mondiale' 
de luptă împotriva apartheidului. 
Conferința a fost organizată sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
in cooperare cu guvernul Nigeriei. 
Organizația Unității Africane si miș
cările de eliberare națională din 
Africa de Sud.

în discursul rostit la deschiderea 
conferinței, secretarul general al Or
ganizației' Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, a subliniat că acțiunea îm
potriva apartheidului are o importan
tă crucială pentru pacea mondială. 
El a adresat un avertisment sever 
regimului rasist din Africa de Sud. 
cerîndu-i încetarea politicii de dis
criminare rasială, care „poate antre
na acte de violență și degenera în
tr-un dezastru".

Luînd cuvîntul în prima zi a lucră
rilor conferinței, șeful statului nige

agențiile de presă transmit:
Aniversarea bătăliei de 

Ia Șipka. Zeci de mii de locuitori 
din județele Stara Zagora, Ga
brovo și Plovdiv au participat la 
un mare miting consacrat celei de-a 
100-a aniversări a bătăliei de la 
Șipka a trupelor rusești și volunta
rilor bulgari împotriva trupelor oto
mane. Au fost prezenți Ivan Mihai
lov și Tola Dragoiceva, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, Dobri Djurov, ministrul apără
rii naționale al R.P. Bulgaria, alți 
reprezentanți ai conducerii de partid 
și de stat a R.P. Bulgaria. La mi
ting au asistat o. delegație militară 
sovietică, condusă de general-colonel 
Alexandr Koldunov, precum și o de
legație a Ministerului Apărării Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de general-colonel Ma

rian. Olusegun Obasanjo, a cerut 'sis
tarea investițiilor străine si a livră
rilor de arme destinate R.S.A.

★

NAȚIUNILE UNITE. — Președin
tele în exercițiu al Consiliului de 
Securitate. Jacques Leprette (Fran
ța), și-a exprimat speranța că reu
niunea de la Lagos împotriva apart
heidului va contribui într-o măsură 
importantă la eforturile vizînd elimi
narea acestui adevărat flagel al con
tinentului african.

Consiliul de Securitate, a mențio
nat el într-o declarație. își reafirmă 
sprijinul constant și Solidaritatea 
față de toti cei ce luptă pentru li
chidarea apartheidului și discrimină
rii rasiale, fiind alături de cei care — 
in număr tot mai mare în ultimul 
timp — se pronunță pentru respec
tarea justiției si drepturilor omului 
în Africa de Sud.

rin Niculescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale.

Secretarul de stat al 
S.U.A. a sosit la Pekin 
tru o vizită în R.P. Chineză, in
formează agenția China Nouă. La 
sosirea pe aeroport, Cyrus Vance a 
fost întîmpinat de Huan Hua, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Chineze. In aceeași zi, Cyrus Vance 
a avut convorbiri cu Huan Hua.

Sărbătoarea ziarului 
„Land og Folk", organL1’ Parti* 
dului Comunist din Danemarca, a 
luat sfirșit duminică la Copenhaga. 
Zeci de mii de cetățeni au fost pre- 
zenti la numeroase manifestări or-, 
ganlzate cu acest prilej într-unul din

Ședința Biroului Politic 
al C. C. al P.C. U.S.

Deplină aprobare convorbirilor tovarășului L. I. Brejnev 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu alți conducători 

de partid și de stat din țări socialiste
MOSCOVA (Agerpres). — Agenția

T. A.S.S. informează că Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. a analizat rezul
tatele întîlnirilor prietenești, din iu- 
lie-august, în Crimeea. ale tovarășu
lui Leonid Brejnev. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U. R.S.S.. cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
conducători de partid si de stat din 
R. D. Germană. Cehoslovacia. Unga
ria. Polonia. Bulgaria si Mongolia.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
aprobă pe deplin convorbirile avute 
de L. I. Brejnev și consideră rezulta
tele întîlnirilor din Crimeea ca im
portante si utile pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării multilaterale a 
P.C.U.S. și statului sovietic cu parti
dele și țările frățești. De asemenea, 

parcurile centrale ale capitalei da
neze, unde s-au organizat, de ase
menea. numeroase expoziții înfățișînd 
aspecte din activitatea partidului co
munist și a organului său de presă.

Președintele Partidului 
Comunist German, Herbert 
Mies, a exprimat un protest hotărît 
în legătură cu activizarea elemente
lor neofasciste în R.F. Germania. 
Luînd cuvîntul la Hamburg, el i-a 
chemat pe toti democrații vest-ger- 
mani să se opună cu fermitate noi
lor uneltiri ale forțelor neonaziste și 
revanșarde. Fuga din Italia în R.F.G. 
a criminalului de război Kappler, a 
spus el, constituie un grav act poli
tic. în primul rînd datorită faptului 
că astăzi în R.F.G. există forte in
fluente și organe de presă care se 
ridică în apărarea lui. 

acordă o însemnătate primordială în
țelegerilor realizate în Crimeea în 
problemele dezvoltării continue a co
laborării U.R.S.S. cu țările frățești, 
adincirii legăturilor dintre partide si 
a relațiilor interstatale, lărgirii cola
borării pe linia organizațiilor obștești, 
a schimburilor culturale.

S-a apreciat că schimbul de păreri 
care a avut locv într-un cerc larg de 
probleme internaționale exprimă ho- 
tărirea statelor socialiste de a coope
ra strîns în lupta pentru realizarea 
telurilor comune, care corespund atît 
intereselor națională ale fiecărei țări, 
cît si ale tuturor forțelor păcii si pro
gresului.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a 
adoptat o serie de hotăriri în pro
bleme concrete prin care sint stabi
lite măsurile practice în vederea 
transpunerii in viată a înțelegerilor 
realizate în cursul întîlnirilor.

Alegeri municipale în Fi- 
lipine Președintele Filipinelor, 
Ferdinand Marcos, a anunțat or
ganizarea de alegeri municipale în 
1978, primele alegeri de la procla
marea legii marțiale. în luna sep
tembrie 1972. Totodată, șeful statu
lui filipinez a anunțat amnistierea 
persoanelor „acuzate de subversiune", 
eliberarea deținuților arestați șub 
prevederile legii marțiale și care nu 
au fost încă judecați de către tri
bunale militare.

Ploi diluviene, apreciat3 
drept cele mai puternice din ultimii 
20 de ani, s-au abătut asupra Romei, 
provocînd moartea a două persoane 
și importante pagube materiale. Ca 
urmare a precipitațiilor, care au fost 
însoțite de un vînt puternic, cartiere 
întregi au fost inundate, mii de an
tene de televiziune au fost smulse, 
traficul rutier și aerian a fost serios 
perturbat

încheierea lucrărilor 
Congresului partidului 

de guvernămînt din Guyana
GEORGETOWN 22 (Agerpres). — 

La Georgetown au luat sfirsit lucră
rile celui de-al doilea Congres al par--, 
tidului de guvernămînt din Guyana. 
Congresul National al Poporului 
(C.N.P.). P.C.R. a fost reprezen
tat de tovarășul Gheorghe Necula. 
membru al Colegiului Central de 
Partid, șef de secție la C.C. al P.C.R. 
Delegații au adoptat o hotărire pe 
marginea raportului si' eoraportului 
prezentate în cursul congresului si 
modificări la statutul partidului, a- 
vind ca scop perfectionarea structurii 
acestuia și creșterea rolului său în 
conducerea țării.

Fdrbes Burnham a fost reales ca 
lider al partidului.

Conferința Partidului 
Comunist Iordanian

AMMAN 22 (Agerpres). — La Am
man a avut loc Conferința Partidu
lui Comunist Iordanian. După apro
barea rapoartelor Comitetului Cen
tral și Biroului Politic al C.C.. con
ferința a ales noile organe conducă
toare ale partidului. In funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.C. Ior
danian a fost reales Fayek Warad.

NAIROBI

Seminar consacrat luptei 
împotriva deșertului

NAIROBI. — La Nairobi au în
ceput luni lucrările unui seminar in
ternațional pentru pregătirea primei 
Conferințe a O.N.U. privind lupta 
împotriva deșertului, care se va des
fășura în capitala Kenyei începind 
de la 29 august. In deschiderea semi
narului, ministrul kenyan pentru dez
voltarea resurselor de apă, Julius 
Kiano, a subliniat necesitatea ca pro
blema extinderii deșertului să fie 
abordată cu maximă urgență. Națiu
nile sărace, a arătat el, trebuie aju
tate în eforturile împotriva diminuă
rii suprafeței terenurilor arabile, 
pentru dezvoltarea lor economică.

Plenara noului Comitet Central 
al P. C. Chinez

Tovarășul Hua Kuo-fen ales președinte al C.C.
PEKIN (Agerpres). — După cum 

s-a anuntat. la Pekin au luat sfirșit 
lucrările celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Chinez. Con
gresul a ales Comitetul Central, for
mat din 201 membri' si 132 membri 
suple anti.

La 19 august — informează agen
ția China Nouă — a avut loc prima 
plenară a noului Comitet Central, 
care a ales organele centrale de con
ducere ale partidului. în funcția de

„Poporul namibian este hotărît să ducă lupta 
pînă la deplina eliberare"

O declarație a președintelui SWAPO
LONDRA. — într-o declarație fă

cută la Londra, președintele SWAPO, 
Sam Nujoma, a apreciat că în mo
mentul de fată „există posibilități 
pentru o reglementare pașnică" in 
Namibia. Noi nu avem nici o obiec
ție împotriva organizării de alegeri 
în tară, a spus el, dar pentru aceas
ta trebuie să fie respectate două con
diții : R.S.A. să fie silită să-și re
tragă trupele de ocupație și să trans
mită funcțiile-administrative din tară

In sprijinul unor măsuri efective de dezarmare
REZOLUȚII ADOPTATE DE CONGRESUL UNIUNII 

INTERNAȚIONALE A TINERETULUI SOCIALIST
BONN 22 (Agerpres). — La Stutt

gart au luat sfirșit lucrările celui 
de-al XH-lea Congres al Uniunii In
ternaționale a Tineretului Socialist, 
la care au participat peste 200 de de
legați ai organizațiilor naționale ale 
tineretului socialist din 40 de țări ale 
lumii. într-o rezoluție adoptată de 
congres se cere statelor occidentale 
reprezentate la negocierile de la 
Viena privind reducerea forțelor ar
mate si armamentelor si măsuri adia
cente în Europa centrală să între
prindă o inițiativă vizînd consolida

președinte al C.C. a fost ales Hua 
Kuo-fen. Vicepreședinți ai C.C. au 
fost aleși Ie Cien-in. Den Siao-pin, 
Li Sien-nien si Van Dun-sin.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Chi
nez este format din 23 de membri si 
trei membri supleanti'.

Comitetul Permanent al Biroului 
Politic al C.C. este alcătuit din Hua 
Kuo-fen. Ie Cien-in. Den Siao-pin, 
Li Sien-nien si Van Dun-sin.

reprezentanților O.N.U. Organizarea 
de alegeri libere în Namibia nu este 
posibilă atît timp cît R.S.A. își men
ține în tară vreo autoritate.

Vom fi mulțumiți, a declarat pre
ședintele SWAPO, dacă vom izbuti 
să obținem deplina eliberare națio
nală pe calea tratativelor. Dar atît 
timp cit acest lucru nu se realizea
ză. poporul namibian intenționează 
să-și intensifice lupta armată în ve
derea eliberării.

rea cursului destinderii si înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezarmare 
pe continentul european. Congresul a 
făcut, de asemenea, apel la inițierea 
unei campanii mondiale împotriva 
bombei cu neutroni.

Intr-o altă rezoluție, participantii 
se pronunță pentru adoptarea de 
măsuri care să contribuie la reduce
rea decalajelor economice din lumea 
contemporană si preconizează măsuri 
pentru limitarea activităților ilegale 
ale companiilor transnaționale.


