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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de partid și de stat, 

ieri a avut loc în Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ
consacrată celei de-a XXXIV-a aniversări

a eliberării României de sub dominația fascistă
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, marți după-amiază a 
avut loc in Capitală adunarea 
festivă organizată cu prilejul celei 
de-a XXXIV-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă.

Este ora 17. Participanții salută 
cu aplauze însuflețite, cu puternice 
urale și ovații pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sosirea în Sala Pala
tului Republicii Socialiste Româ
nia, unde are loc adunarea festivă,

(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Stefan Voitec
J

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți de peste hotare, 
întregul nostru popor sărbătorește 

împlinirea a 34 de ani de la glorioasa 
zi de 23 August 1944, moment de 
răscruce în destinele națiunii române, 
piatră de hotar în istoria contempo
rană a României. Cu acest prilej, în

Comitetul CentralRecepție oferită de
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste 
România au oferit, marți seara, la 
Palatul Victoriei, o recepție cu pri
lejul celei de-a XXXIV-a aniversări 
a eliberării României de sub domi
nația fascistă.

La sosirea la recepție a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

La recepție au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paui Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voi
tec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai Gere,

Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasile Marin, 
Vasile Mușat, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducători ai 
unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, participant la 
insurecția națională armată antifas
cistă și antiimperialistă, generali ac
tivi și în rezervă, eroi ai muncii so
cialiste, reprezentanți ai vieții econo
mice, științifice și culturale, șefi ai 
cultelor.

Au participat oaspeți de peste ho
tare, reprezentanți ai unor partide 
comuniste, muncitorești, socialiste, 
progresiste din diferite țări.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați In România, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
atașați militari, ziariști și corespon
denți ai presei străine.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a Întreținut cor
dial cu oaspeții de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate, de prie
tenie.

numele conducerii de partid și de 
stat, personal al secretarului general 
al partidului, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresez 
cele mai calde felicitări tuturor oa
menilor muncii, întregului nostru po
por — făuritorul istoriei noi a patriei, 
constructor eroic al socialismului și 
comunismului pe pămintul Republicii 
Socialiste România.

Insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă din Au
gust 1944 a deschis calea eliberării 
definitive a României de sub domi
nația imperialistă, a dezvoltării sale 
democratice și socialiste, a împlinirii 
năzuințelor poporului român de a fi 
liber și stăpîn pe bogățiile și munca 
sa, pe propriul său destin-.

Prin profundele și multiplele sale 
semnificații, ziua de 23 August a in
trat de-a pururi în conștiința po
porului român drept cea mai mare 
sărbătoare națională, situindu-se la 
loc de frunte în rîndul momentelor 
memorabile și eroice ale luptei sale 
îndelungate pentru independență, li
bertate națională și socială.

Așa cum se știe, încă de la primele 
manifestări ale fascismului in viața 
social-politică, Partidul Comunist Ro

mân a dezvăluit maselor esența sa 
antipopulară și antinațională, primej
dia gravă pe care o reprezenta pen
tru independența și integritatea teri
torială a țării, pentru pacea și secu
ritatea popoarelor, a mobilizat masele 
largi la mari acțiuni de luptă împo
triva fascismului și a războiului. In 
vremile de cumpănă ale anului 1944, 
cînd însăși ființa României era grav 
amenințată, Partidul Comunist Ro
mân și-a asumat, cu îndrăzneală și 
luciditate, răspunderea de a organiza 
și conduce la victorie lupta tuturor 
forțelor muncitorești și populare, pa
triotice și naționale, a întregului nos
tru popor pentru eliberarea de sub 
jugul fascist.

Este meritul istoric al P.C.R. de a 
se fi orientat cu clarviziune și a fi 
acționat cu perseverență pentru uni
rea tuturor forțelor patriotice națio
nale, pe baza unei platforme comune, 
într-un larg front antifascist. Reali
zarea în aprilie 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-Democrat, 
precum și crearea Blocului Național 
Democrat în iunie 1944 au reprezen-

(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, 23 August, in Piața Aviatorilor 
din Capitală are loc 

DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII 
CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXIV-A 

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMÂNIEI 
DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ

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

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au primit o delegație a Uniunii scriitorilor

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
pe scriitorii George Macovescu, Con
stantin Chiriță, Titus Popovici, Do- 
mokos Geza, Ion Hobana și Daniela 
Crăsnaru.

Președintele Uniunii scriitorilor, 
George Macovescu, a înmînat, cu a- 
cest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in semn de profundă dra
goste și înaltă prețuire, volumul o- 
magial care cuprinde lucrări beletris
tice dedicate de scriitorii din întrea
ga țară — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — secretarului 
general al partidului, cu prilejul a- 
niversării a 60 de ani de viață și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară.

Un exemplar al volumului omagial 
a fost înmînat, de asemenea, tova
rășei Elena Ceaușescu.

în numele tuturor slujitorilor scri
sului românesc contemporan, preșe
dintele Uniunii scriitorilor a subli
niat că, în pragul marii sărbători na
ționale de la 23 August, întreaga ob
ște scriitoricească își îndreaptă gîn- 
durile cu recunoștință spre gloriosul 
partid comunist, spre secretarul său 
general, căruia îi urează, din inimă, 
ani mulți, multă putere de muncă, 
spre binele și fericirea minunatului 
nostru, popor, spre gloria națiunii 
noastre socialiste. El a reafirmat ho- 
tărirea scriitorilor de a se situa la 
înălțimea importantei misiuni sociale 
ce Ie revine, de a se afla in primele 
rînduri ale constructorilor socialis
mului din patria noastră.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rolul literaturii, 
al scriitorilor în dezvoltarea cultu

rii românești, în construcția socialis
tă din patria noastră. Secretarul ge- 
geral al partidului și-a exprimat con
vingerea că și în viitor slujitorii scri
sului se vor afla în primele rînduri 
în activitatea intensă de construcție 
șocialistă, de înflorire a literaturii, 
în-opera de formare a unei conștiin

țe noi, că participarea lor la edifi
carea socialistă a patriei va fi tot 
mai activă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut apoi într-o atmosferă cordială 
cu membrii delegației Uniunii scrii
torilor.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Algeriene Democratice și Populare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți dimineața pe Moha
med Larbi Demaghlatrous, ambasa

dorul Republicii Algeriene Democra
tice și Populate la București, in vi- 
ziVÎ de rămas bun. In legătură, cu În
cheierea misiunii sale în țara noastră.

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

Ziua
Azi, calendarul ne arată 

că au trecut de atunci, 
din acea zi de august fier
binte. 34 de ani. In acea 
zi a lui '44 — cînd la che
marea comuniștilor și sub 
directa conducere a glo
riosului nostru partid, cla
sa muncitoare, poporul 
s-au ridicat la luptâ îm
potriva cotropitorului hit- 
lerist. dobîndindu-și prin 
grele jertfe și sacrificii li
bertatea, suveranitatea și 
demnitatea — pentru noi 
a început o altâ numârd- 
toare a anilor. în istoria 
noastrâ de douâ ori mi
lenară, 23 August 1944 — 
ziua victoriei Insurecției 
naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste — 
s-a înscris'drept ziua de 
capâtîi a unei noi epoci, 
ziua cînd focul mistuitor 
al dreptății și libertății s-a 
îngemănat cu suflul puri
ficator al înnoirilor sociale. 
23 August 1944 s-a stator
nicit drept punct de por
nire pentru toate victoriile 
noastre de mai tîrzlu, pia
tra de hotar la care să ne 
raportăm mereu izbînzile, 
ca și proiecția zilei de 
mîine. în marmura monu
mentului viu închinat Eli
berării pe care întreaga 
națiune îl ridică neconte
nit, prin minunatele fapte 
de fiecare zi ale construc

arilor noastre împliniri
ției socialiste, se cer dăl
tuite cuvintele iubitului 
nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu: 
„23 August va râmine veș
nic in conștiința poporu
lui, amintirea sa transmi- 
țîndu-se din generație in 
generație, ca un simbol 
strălucit gl eroismului ma
selor populare, al spiritu
lui revoluționar al comu
niștilor, al tuturor militan- 
ților progresiști din patria 
noastră".

Acum, în zi de sărbă
toare, în țara unde — 
așa cum spune poetul — 
„dragostea de muncă e 
cea mai sfînt-a omului 
poruncă", noi, toți fiii ei 
— români, maghiari, ger
mani șl de alte naționa
lități — strîns uniți în 
lupta comună, însuflețiți 
de puternicul atașament 
și de dragostea fierbinte 
față de partidul conducă
tor, simțim mîndria pentru 
noul chip al patriei și 
pentru respectul de care 
se bucură ea in lume. 
Timp de aproape trei de
cenii șl jumătate ne-am 
dăruit muncii cu întreaga 
ființă și energie și an de 
an țarata urcat viguros 
pe scara progresului.—I------------------ .
(Continuare 
în pag. a V-a) Desen de Gh. CALARAȘU

PATRIA ÎN AUGUST
Oglindă fără seamăn a omului e țara 
în care-i desenată cu măiestrită mină 
Lumina ce se-mbracă în floare primăvara... 
Semn de seninătate e patria română.

Stîlpi fără de sfîrșire sînt falnicii ei munți 
Iar rădăcina trainic rostită în țarină 
E vis de veșnicie ce îl purtăm sub frunți... 
Semn de statornicie e patria română.

Cîmpiile sînt harta pe care-n anotimpuri 
Cu hărnicie scriem viața, să rămînă 
Recolta fără noapte, de dincolo de timpuri 
Semn nalt de demnitate e patria română.

Jară de dor si țară de neînfrinți eroi 
Prin care se înalță, în timp, ca o cunună 
Spre-azurul de lumină din anii ei cei noi... 
Semn grav de vitejie e patria română.

Din apele ce-o urcă în cîntece eterne 
Iși spune vrerea sacră de-a fi a ei stăpînă, 
In orizontul lumii de-a duce crezuri ferme... 
Semn de nestinsă vrere e patria română.

„Sîntem ai ei, e-a noastrăI" — supremă unitate, 
Istoria ne este visare și fîntînă,
Mereu deschisă faptei, o ne-ncetată carte... 
Semn de înțelepciune e patria română.

Azi, ctitorind prezentul, prin ochi de viitor 
O știm independentă și pe destin stăpînă, 
Sub roșul steag al luptei, sub falnic tricolor... 
Semn de eternitate e patria română.

NICOLAE DRAGOȘ
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A D UN AREA FESTIVĂ DIN CAPI TA LA

Cuvîntarea tovarășului
(Urmare din pag. I)
tat momente de importanță deosebită 
în asigurarea luptei unite a clasei 
noastre muncitoare, în unirea celor 
mai diverse forțe politice în acțiunea 
pentru grăbirea și succesul insurecției 
naționale.

Folosind cu succes atît condițiile 
Interne, cit și condițiile internațio
nale favorabile, create in primul rînd 
ca urmare a victoriilor obținute de 
armata sovietică, care a dus pe ume
rii săi greul războiului împotriva 
hitlerismului, a succeselor dobindite 
de celelalte forțe ale marii coaliții 
antifasciste, Partidul Comunist Ro
mân a organizat, declanșat șl în
făptuit insurecția națională antifas
cistă, punînd capăt dictaturii mili- 
taro-fasciste, participării țării la un 
război odios. Alăturîndu-se cu între
gul său potențial uman, militar și ma
terial coaliției antihitleriste, Româ
nia a adus o contribuție de seamă la 
victoria finală. Prin lupta eroică, ală
turi de armata sovietică, pentru alun
garea trupelor hitleriste de pe între
gul teritoriu al țării, prin participarea 
la eliberarea Ungariei și Cehoslova
ciei, armata română, întregul nostru 
popor și-au înscris pe veci numele 
in glorioasele pagini ale marii lupte 
victorioase împotriva forțelor întune
cate ale fascismului.

în aceste momente îndreptăm, cu 
emoție, un gînd de profundă recu
noștință către toți comuniștii, către 
toți participanții la insurecție, către 
toți ostașii și ofițerii armatei noastre 
care au luptat și s-au jertfit în nu
mele demnității, libertății și indepen
denței României. îndreptăm astăzi 
un gînd de adîncă recunoștință către 
popoarele sovietice, către glorioasa 
armată sovietică, care a luptat cu 
eroism, plătind cel mai greu tribut 
de singe pentru înfrîngerea definitivă 
a fascismului. Aceleași gînduri le în
dreptăm spre celelalte țări și popoare 
ale coaliției antihitleriste, spre luptă
torii din rezistență ai țărilor aflate 
vremelnic sub apăsarea fascistă.

Insurecția națională din August 
1944 a inaugurat epoca unor mari în
fruntări de clasă, a unor bătălii so
ciale de o amploare fără precedent, 
care au dus la cucerirea întregii pu
teri de către clasa muncitoare și alia- 
ții săi, la înfăptuirea celor mai pro
funde transformări revoluționare, de
mocratice cunoscute de societatea ro
mânească de-a lungul dezvoltării sale 
istorice. „înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944 — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — a des
chis calea unei dezvoltări noi, demo
cratice și progresiste a societății ro
mânești, precum și a lichidării defi
nitive a oricărei dependențe a poporu
lui nostru față de monopolurile stră
ine, de cercurile imperialiste inter
naționale. România și-a dobîndit pen
tru prima dată în mod cu adevărat 
plenar independența și suveranitatea 
națională, la baza cărora au fost puse 
eliberarea poporului de orice exploa
tare și asuprire, cucerirea puterii po
litice și economice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, cu celelalte forțe 
sociale, edificarea noii orinduiri so
cialiste, in care masele muncitoare, 
poporul își făuresc în mod conștient 
propriul viitor, propria istorie'1.

în desfășurarea acestui amplu pro
ces revoluționar, P.C.R. a acumulat 
o vastă experiență politică, aducîn- 
du-și contribuția la îmbogățirea și 
dezvoltarea tezaurului teoretic șl 
practic al mișcării revoluționare. Vic
toria insurecției naționale armate an- 
tiimperialiste și antifasciste din Au
gust 1944, succesele obținute în revo
luția și construcția socialistă au con
firmat și confirmă forța Partidului 
Comunist Român, demonstrînd faptul 
că el și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu succes rolul de organizator și con
ducător al clasei muncitoare, al în
tregului popor pe calea eliberării na
ționale și sociale, a edificării noii 
orinduiri.

Stimați tovarăși,
Sărbătorim glorioasa zi de 23 Au

gust în condițiile succeselor remar
cabile obținute de oamenii muncii din 
România, fără deosebire de naționa
litate, de întregul nostru popor, in 
înfăptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a țării spre co
munism. Timpul scurs de la adopta
rea programului la cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român a fost marcat prin noi și mă
rețe realizări in aplicarea politicii 
partidului, în perfecționarea continuă 
a rolului său conducător, în descope
rirea și punerea în valoare a noi și 
importante resurse materiale, în 
scopul propășirii multilaterale a pa
triei, Realitatea a demonstrat cu pu
tere justețea orientării partidului 
nostru de a așeza la temelia operei 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate creșterea puterni
că a forțelor de producție, pe baza 
însușirii celor mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii și, totodată, de 
a perfecționa continuu relațiile so
ciale, organizarea și conducerea în
tregii vieți sociale, de a asigura adin- 
cirea democrației socialiste, partici
parea maselor celor mai largi, prac
tic a întregului popor, la conducerea 
întregii activități economico-sociale, 
la făurirea conștientă a propriului 
viitor. întreg acest răstimp a verificat 
totodată rodnicia eforturilor îndrep
tate spre dezvoltarea gîndirii nova
toare, spre promovarea noului, spre 
găsirea de soluții cutezătoare, cores
punzătoare noilor realități și cerințe 
ale progresului social.

Marile succese obținute, eare au 
așezat România, începind cu cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, în pe
rioada cea mai bogată și fertilă a 
istoriei sale, sînt indisolubil legate de 
personalitatea și de prodigioasa acti
vitate desfășurată, in fruntea parti
dului și a statului nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pildă de patriotism 
înflăcărat, de devotament și abnega
ție în slujba intereselor vitale ale 
poporului român, a cauzei generale a 
socialismului și păcii. Contribuția Sa 
decisivă la elaborarea și transpunerea 
in viață a Programului partidului și 
a planurilor de dezvoltare economico- 
socială în funcție de condițiile spe
cifice ale României, la fundamen
tarea, pe baze riguros științifice, a 
politicii interne și externe a țării, 
dialogul viu, nemijlocit pe care îl 
poartă în permanență cu poporul, cu 
țara, au asociat pentru totdeauna 
numele secretarului nostru general 
de toate înfăptuirile acestor ani, de 
imensul prestigiu de care se bucură 
astăzi țara și poporul nostru în 
întreaga lume.

Progresele realizate pe calea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate sînt rodul muncii unite a 
tuturor cetățenilor țării, a întregului 
popor. Coeziunea de nezdruncinat a 
societății noastre, întărirea continuă a 
unității și frăției celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, se 

dovedesc un puternic izvor de forță 
în grandioasa luptă pentru socialism 
și comunism in România.

Sîntem în cel de-al treilea an al 
cincinalului 1976—1980 — an hotărîtor 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul al XI-lea și a celor 
cuprinse In Programul suplimentar 
adoptat de Conferința Națională a 
partidului — cincinalul afirmării ple
nare a revoluției tehnlco-științifice. 
Nu cu mult timp In urmă am sărbă
torit 30 de ani de la naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
trecute de drept și de fapt în mîinile 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor, stăpîn nemijlocit pe bogă
țiile naționale, pe propriul său destin. 
Amploarea progreselor realizate în 
aceste trei decenii este elocvent ilus
trată de faptul că realizăm o produc
ție industrială de 40 de ori mai mare 
decît cea din 1938, recolte întreite față 
de anii antebelici, un venit național 
de 12 ori mal mare decît în 1950 — 
ceea ce reflectă grăitor forța orîndul- 
rii noastre socialiste.

Superioritatea socialismului se re
flectă, de asemenea, în puternicele 
transformări sociale care au 
avut loc în viața omului, în 
creșterea continuă a nive
lului de trai material și spi
ritual al Întregului nostru 
popor. „întreaga activitate 
de dezvoltare- economico- 
socială a țării — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— are drept scop creșterea 
In ritm înalt a forțelor de 
producție, a bogăției națio
nale și ridicarea, pe aceas
tă bază, a bunăstării mate
riale și spirituale a între
gului nostru popor — țelul 
suprem al politicii partidu
lui, esența societății socia
liste multilateral dezvolta
te, pe care o edificăm în 
România.

Datorită creșterii venitu
lui național, a rezultatelor 
bune obținute in dezvol
tarea economică a țării, a 
fost posibilă stabilirea de 
către partid a majorării 
pină In 1980 a retribuției 
cu peste 32 la sută, față de 
circa 20 la sută cît preve
dea actualul plan cincinal, 
majorare a cărei primă 
etapă, după cum este cu
noscut, s-a încheiat recent.

Au crescut continuu ve
niturile realizate din mun
că de țărănimea cooperatis
tă, de întreaga populație a 
satelor, s-au îmbunătățit 
condițiile ei de viață.

Fonduri însemnate au fost șl sînt 
destinate de către stat învățămintu- 
1U1, asigurării sănătății, pensiilor, 
alocațiilor pentru copii, altor trebuin
țe de ordin social, satisfacerii în con
diții din ce în ce mai bune a cerin
țelor mereu crescînde ale celor ce 
muncesc de la orașe și sate.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
noastră socială este, in același timp, 
continua adincire a democrației 
socialiste. Multiplele măsuri inițiate 
și înfăptuite în anii din urmă de 
partid, atît la nivelul unităților eCo- 
nomico-sociale, al orașelor și comu
nelor, cît și la nivel național, au dus 
la crearea și continua perfecționare 
a unui cadru organizatoric unic în 
felul său și care se cere tot mai bine 
valorificat, în vederea participării 
nemijlocite a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii la conducerea eco
nomiei, a vieții sociale, a întregii 
societăți.

Dezvoltarea societății, îmbunătă
țirea condițiilor vieții materiale a 
oamenilor muncii, îmbogățirea vieții 
Jor spirituale, promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste pun în 
lumină preocuparea partidului ca 
înaltele principii ale umanismului 
socialist să se reflecte în toate sfe
rele vieții sociale.

Ca un factor decisiv al transformă
rilor revoluționare pe care le presu
pune înaintarea pe calea socialismu
lui și comunismului se înscrie plămă
direa omului nou, cu o concepție 
înaintată despre lume și viață, cu o 
morală superioară, devotat intereselor 
generale ale societății — obiectiv că
ruia îi este subordonată întreaga ac
tivitate politico-ideologică Și cultural- 
educativă a partidului.

tn anul în care sărbătorim împli
nirea a șase decenii de la făurirea 
statului național unitar român, ma
rile înfăptuiri ale socialismului se 
constituie într-o strălucită ilustrare 
a modului în care întregul popor, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, continuă și ridică pe o treap
tă superioară idealurile de libertate, 
unitate, independență națională și o 
viață mai bună, care au călăuzit 
nestrămutat și i-au însuflețit pe 
înaintași de-a lungul veacurilor de ' 
luptă pentru apărarea și afirmarea 
ființei naționale, pentru progres și 
civilizație,

Stimați tovarăși,
în momentul de față, pe primul 

plan al preocupărilor oamenilor 
muncii din economie se află reali
zarea obiectivelor cincinalului, a 
programului de creștere suplimentară 
a producției și dezvoltare economi- 
co-socială mai accentuată a țării în 
perioada 1978—1980, adoptat de Con
ferința Națională a partidului.

După cum a subliniat secretarul 
general al partidului, sarcina funda
mentală a etapei actuale este con
centrarea atenției asupra laturilor de 
ordin calitativ ale activității in toate 
ramurile economiei naționale, tre
cerea de la acumulările cantitative 
la o calitate nouă, superioară, spo
rirea eficienței economice, creșterea 
productivității muncii in toate sectoa
rele, reducerea cheltuielilor materia
le prin gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime și materialelor, in
troducerea grabnică în producție a 
cuceririlor științei, a tehnologiilor 
moderne, participarea mai directă și 
efectivă a cercetătorilor, proiectanți- 
lor, inginerilor, tehnicienilor, munci
torilor la munca de concepție, 
creșterea răspunderii colectivelor de 
oameni ai muncii în buna gospodă
rire a părții din avuția națională 
încredințată.

O importanță excepțională în acest 
sens are programul de măsuri adop
tat de Plenara din 22—23 martie a 
partidului cu privire la perfecționa
rea conducerii și planificării econo- 
mico-financiare, program izvorît din 
clarviziunea și concepția creatoare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, promo
torul și inițiatorul tuturor măsurilor 
care asigură progresul neîncetat al 
Româhiei socialiste.

Prin aplicarea exemplară a tuturor 
măsurilor stabilite se vor crea condi
țiile îndeplinirii obiectivului însufle- 
țitor stabilit de Conferința Naționa
lă — acela de a depăși pînă la mij

locul deceniului următor stadiul de 
țară în curs de dezvoltare și de a ne 
situa In rîndul țărilor cu dezvoltare 
medie, de a ne apropia în perspecti
vă de nivelul țărilor dezvoltate eco
nomic. Dispunem în acest scop de 
toate forțele necesare materiale și 
spirituale.

în acest proces complex, activita
tea politico-educativă este chemată 
să-și aducă o contribuție sporită la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor, la educarea tu
turor oamenilor muncii, îndeosebi a 
tinerei generații, în spiritul dragos
tei nețărmurite față de patrie, par
tid și popor.

Stimați tovarăși,
Țara Întreagă, ca și opinia publică 

internațională au primit cu viu in
teres și legitimă satisfacție magistra
la sinteză a politicii externe con
structive, realiste, de largă deschide
re promovată de România socialistă, 
cuprinsă în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a activului central de partid și de 
stat, îndreptar programatic de ac

țiune pentru afirmarea cauzei coope
rării, progresului și păcii în lumea 
contemporană. Cu Înaltă rigurozitate 
științifică, secretarul general al par
tidului nostru, președintele țării, a 
făcut o aprofundată și cuprinzătoare 
analiză, în spiritul socialismului ști
ințific, ah materialismului dialectic și 
istoric, a problemelor și fenomenelor 
noi din viața internațională, a for
mulat concluzii de cea mai mare în
semnătate cu privire la tendințele și 
procesele majore care confruntă o- 
menirea, la caracterul profund știin
țific al politicii externe românești, a 
elaborat teze și idei noi, de 6 deo
sebită valoare pentru activitatea teo
retică și practică a partidului și sta
tului nostru.

Ceea ce caracterizează politica ex
ternă a României este viziunea re
voluționară asupra fenomenelor lu
mii contemporane, analiza științifică 
a acestor fenomene, aprecierea luci
dă a tendințelor și evoluțiilor în curs 
de desfășurare, principialitatea și u- 
manismul ei, înalta responsabilitate 
față de cauza păcii și progresului tu
turor popoarelor, față de înseși des
tinele omenirii.

Un loc central în politica externă 
a României îl ocupă dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor de prietenie, co
laborare și solidaritate cu toate sta
tele socialiste, în spiritul egalității, 
independenței și suveranității națio
nale, al avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, preocuparea 
constantă pentru întărirea unității și 
solidarității dintre acestea. Acționînd 
astfel, România își aduce o contri
buție mereu cresclndă la afirmarea 
prestigiului socialismului în lume, la 
promovarea unor relații de tip nou 
pe arena internațională.

O amplă dezvoltare cunosc relații
le României cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, această 
orientare a țării noastre înscriin- 
du-se în contextul luptei gene-

La invitația unor comitete județe
ne, municipale, orășenești și comuna
le de partid, în țara noastră au sosit 
delegații din țările vecine, formate 
din reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, pentru a partici
pa la manifestările prilejuite de cea 
de-a XXXIV-a aniversare a eliberă
rii României de sub dominația fas
cistă.

Au sosit : in județul Satu Mare — 
delegația regiunii Transcarpatice 
(U.R.S.S.), condusă de tovarășul N.P. 
Kațâlap, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului re
gional, și delegația județului Szabolcs 
— Szătmar, condusă de tovarășul 
Gulacsi Sandor, secretar al Comitetu
lui județean de partid ; în județul 
Maramureș — delegația regiunii 
Ivano-Franko (U.R.S.S.), condusă de 
tovarășul M. V. Lukasciuk, secretar 
al Comitetului regional de partid ; in 
județul Suceava — delegația regiunii 
Cernăuți (U.R.S.S.). condusă de tova
rășul V. P. Matovilin, secretar al Co
mitetului regional de partid ; în ju
dețul Bihor — delegația județului 

Ștefan
rale împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru lichidarea subdezvoltării șl a- 
sigurarea propășirii independente a 
fiecărei națiuni, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

Ca o necesitate a propriei dezvol
tări, ca și a progresului general, a 
întăririi păcii și înțelegerii intre po
poare, țara noastră promovează o po
litică de largă colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, inclusiv cu țările ca
pitaliste avansate economic, in spiri
tul coexistenței pașnice.

Relațiile României cu toate statele 
lumii se întemeiază pe respectarea 
independenței și suveranității națio
nale, a deplinei egalități in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
afirmării largi a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătător 
dezvoltarea economică și socială, co
respunzător voinței sale — principii 
tot mai mult recunoscute și însușite 
pe arena mondială ca singurele de 

natură să asigure colabo
rarea trainică între națiuni. 

Țara noastră promovează 
constant o politică de largă 
democratizare a relațiilor 
internaționale, pornind de 
la realitatea că rezolvarea 
problemelor internaționale 
complexe cere să se asigure 
participarea activă la viața 
politică mondială a tuturor 
statelor, că țările mici și 
mijlocii, în curs de dezvol
tare și nealiniate au un rol 
important de jucat și sînt 
direct interesate în rezol
varea echitabilă a acestor 
probleme.

România este hotărîtă să 
acționeze pentru înfăptui
rea colaborării și securității 
în Europa, pentru transpu
nerea reală și integrală in 
viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. Mili
tăm cu toate forțele pentru 
întărirea colaborării cu toa
te popoarele europene, pre
cum și pentru măsuri con
crete de dezangajare mili
tară a continentului, în așa 
fel incit fiecare națiune să 
se afle la adăpost de orice 
agresiune, să se poată dez
volta liberă, așa cum doreș
te. Țara noastră militează 
pentru colaborarea bilatera
lă și multilaterală a tuturor 
statelor din Balcani, pen
tru transformarea acestei 

zone lntr-o zonă a păcii, colaborării 
pașnice și bunei vecinătăți.

Problemelor dezarmării, și în pri
mul rînd ale dezarmării nucleare 
România le acordă o atenție deose
bită, neslăbită. După cum se știe, 
tara noastră a făcut o seamă de pro
puneri pentru Înfăptuirea dezarmă
rii, care au avut un larg ecou pe plan 
mondial. Considerăm că recenta Se
siune specială a Organizației Națiu
nilor Unite consacrată dezarmării 
constituie un moment important și că 
pe baza lui se poate trece la o acti
vitate concretă în acest domeniu. 
România este hotărită să facă și in 
viitor totul pentru înfăptuirea unei 
politici generale de dezarmare, pen
tru realizarea năzuințelor vitale ale 
popoarelor, a dreptului lor de a trăi 
in pace și securitate.

O problemă de mare însemnătate 
a lumii contemporane, căreia țara 
noastră îi acordă o deosebită atenție, 
o constituie lichidarea subdezvoltă
rii; a împărțirii lumii în țări bogate 
și țări sărace, crearea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
egalitate și echitate, care să asigure 
accesul neîngrădit al tuturor țărilor 
la cuceririle științei și tehnicii, cul
turii și civilizației.

Intr-un spirit de înaltă răspundere 
fată de destinele păcii și securității 
internaționale, România acționează 
pentru stingerea focarelor de con
flicte existente în lume, pentru so
luționarea diferendelor dintre state 
prin mijloace pașnice, pe calea ne
gocierilor. România consideră că se 
impun acțiuni hotărîte pentru lichi
darea conflictului din Orientul Mij
lociu, prin retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, soluționarea pro
blemei palestiniene, inclusiv con
stituirea unui stat palestinian inde
pendent, și asigurarea independenței, 
suveranității și integrității tuturor

OASPEȚI
Hajdu-Bihar (R.P. Ungară), condusă 
de tovarășul Magyar Jozsef, secretar, 
al Comitetului județean de partid ; 
in județul Timiș — delegația județu
lui Csongrad (R.P. Ungară), condusă 
de tovarășul Torok Jozsef, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Szeged ; în județul Arad — 
delegația județului Bekes (R.P. Un
gară), condusă de tovarășul Nagy 
Jeno, secretar al Comitetului jude
țean de partid, și delegația comunei 
Zrenian (R.F.S. Iugoslavia), condusă 
de tovarășul Kecip Mirolup, preșe
dintele Adunării comunale ; tn jude
țul Constanța — delegația județului 
Tolbuhin (R.P. Bulgaria), condusă de 
tovarășul Ivan Velev, secretar al Co
mitetului județean de partid ; in ju
dețul Ialomița — delegația județului 
Siliștra (R.P. Bulgaria), condusă de 
tovarășul Gheorghi Kartasev, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid ; în județul Teleorman — de-

Voitec
statelor din această zonă. Țara noas
tră se pronunță pentru împiedicarea 
accentuării unor conflicte în Africa, 
pornindu-se de la necesitatea solu
ționării politice, prin tratative, de 
către țările africane însele, a proble
melor litigioase, fără amestec din afa
ră. Milităm ferm împotriva politicii 
rasiste și de apartheid din Africa aus
trală, pentru dreptul la libertate și 
independență al popoarelor din Rho
desia și Namibia, al populației ma
joritare din Africa de Sud.

Ca detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, partidul nostru desfășoară o in
tensă activitate pentru extinderea re
lațiilor tradiționale de solidaritate cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, militează pentru făurirea u- 
nei unități de tip nou, întemeiată pe 
principiile independenței și egalității 
depline, pe respectul dreptului fiecă
rui partid de a-șl elabora de sine 
stătător linia politică generală, stra
tegia și tactica revoluționară.

Partidul Comunist Român dezvoltă 
relații de colaborare și solidaritate 
cu partidele socialiste și social-demo- 
crate, acționează pentru întărirea co
laborării cu mișcările de eliberare na
țională, cu alte partide și organizații 
progresiste, democratice și revoluțio
nare, văzînd în colaborarea tuturor 
forțelor progresiste un factor de cea 
mai mare însemnătate al luptei pen
tru pace, democrație și progres social.

Activitatea bogată desfășurată pe 
plan extern de partidul și statul nos
tru, contribuția adusă la soluționarea 
problemelor majore cu care se con
fruntă omenirea, în interesul popoa
relor, al cauzei păcii și înțelegerii in
tre națiuni, au ridicat la un nivel fără 
precedent prestigiul României în 
lume.

întreaga activitate internațională 
desfășurată de partidul și statul nos
tru poartă amprenta luminoasă a 
personalității secretarului general al 
partidului, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Prin gîn- 
direa sa creatoare, profund revoluțio
nară și inovatoare, prin capacitatea 
de analiză științifică a fenomenelor 
vieții internaționale, prin formularea 
cu claritate a căilor de acțiune pentru 
soluționarea problemelor lumii de azi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce 
o contribuție hotărîtoare la elaborarea 
și traducerea în viață a politicii ex
terne a partidului și statului nostru. 
Vizitele pe care le întreprinde, con
vorbirile și contactele la cel mai 
înalt nivel, pe toate meridianele pla
netei noastre, lupta sa permanentă 
pentru împlinirea marilor năzuințe 
ale umanității se Înscriu ca o con
tribuție de cea mai mare valoare, atit 
la dezvoltarea și extinderea raporturi
lor bilaterale ale României, cit și la 
promovarea cauzei înțelegerii, co
laborării și păcii în întreaga lume.

Stimați tovarăși,
Succesele istorice dobindite de cla

sa noastră muncitoare — clasă con
ducătoare în stat — țărănime, inte
lectualitate, de întregul popor, sub 
cbnducerea științifică a partidului, 
în opera de edificare a noii orinduiri, 
perspectivele luminoase de viitor ne 
însuflețesc și mai mult, întăresc ho- 
tărîrea tuturor de a acționa cu e- 
nergie și pasiune revoluționară pen
tru transpunerea exemplară în viață 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
Conferinței Naționale ale partidului 
nostru, a tezelor, ideilor și sarcinilor 
cuprinse in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

In numele conducerii de partid și 
de stat, al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, îngăduiți-mi șă 
transmit, cu prilejul solemn al ani
versării glorioasei zile de 23 August, 
eroicei noastre clase muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru popor 
urări de noi și noi succese în munca 
de ridicare a patriei pe trepte mereu 
mai înalte de civilizație socialistă și 
comunistă.

Trăiască cea de-a 34-a aniversare a 
eliberării României de sub dominația 
fascistă !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socialistă 
România !

Să triumfe în lume pacea și cola
borarea intre toate popoarele !

DE PESTE
legația județului Veliko Trnovo 
(R.P. Bulgaria), condusă de tovarășul 
Nikola Vasiliev, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid ; în ju
dețul Mehedinți — delegația județu
lui Vidin (R.P. Bulgaria), condusă de 
tovarășul Krasto Nikolov, președinte
le Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean, și delegația Re
giunii Zaiecear (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de tovarășul Zoran Sokolo- 
vici, secretar adjunct al Conferinței 
intercomunale regionale ; în județul 
Brăila — delegația județului Plevna 
(R.P. Bulgaria), condusă de tovarășul 
Hristo Minkov Iovcevski, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean ; in ju
dețul Ilfov — delegația județului 
Ruse (R.P. Bulgaria), condusă de to
varășul Ivan Vinkov Kostov, secretar 
al Comitetului județean de partid ; 
în județul Dolj — delegația județului

(Urinare din pag. I)
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Consiliul 
popular municipal. Minute în șir 
se aclamă „Ceaușescu — P.C.R. I"; 
„Ceaușescu și poporul !“.

In prezidiul adunării iau Ioe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară, lâna Cio- 
banu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion Ioniță. Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leontc 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Uie Verdeț, Ștefan Voitec, Ion Co- 
man, vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești din țara 
noastră, foști comandanți ai unor 
mari unități de pe frontul 
antihitlerist, reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, ai 
oamenilor muncii, ai vieții noastre 
culturale.

In sală se află membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, participanți la' insurecția 
națională de la 23 August 1944, ge
nerali activi și în rezervă, foști co
mandanți de unități de pe frontul 
antihitlerist, membri ai conducerii 
unor instituții centrale și ai organi
zațiilor de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei, personalități 
ale vieții științifice și culturale.

Sint prezenți numeroși oaspeți de 
peste hotare : Santiago Carrillo, 
secretar general al P.C. din Spania, 
Ilias Iliou, președintele Uniunii De
mocratice de Stînga (E.D.A.) din 
Grecia, Bennie D. Werner, vice
președintele Republicii Liberia, Vois- 
lav Srzentici, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Muntene- 
gru, membru al Prezidiului C.C. al 
U.C. din Iugoslavia, Mirko Bejer, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Croația, 
Marian Crojen, președintele Confe
rinței Uniunii Comuniștilor din Lu- 
bliana, I.I. Jemerov, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de întreprin
deri industriale al U.R.S.S., N.K. 
Bragauskas, secretar al C.C. al P.C. 
din Lituania, delegația de activiști 
ai Partidului Comunist Chinez, con
dusă de Yang Fu-chen, membru su
pleant al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, membru al Biroului Comi
tetului municipal Șanhai al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetu
lui Revoluționar al municipiului Șan
hai, delegația de activiști ai Parti
dului Comunist din Vietnam in do
meniul propagandei, condusă de 
Nguyen Minh Vy, adjunct al șefului 
Secției de propagandă și educație a 
C.C. al P.C. din Vietnam. Elio Quer- 
cioli, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, Santiago Al
varez, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Partidului Comunist 
din Spania, Manuel Delicado Munoz, 
președintele Comisiei de Control a 
C.C. al P.C. din Spania, Marcel Cou- 
teau, membru al Biroului Politic, 
secretar al Partidului Comunist din 
Belgia, Gerald Cohen, membru al 
Comitetului Politic și al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Gerhard Deumlich, 
membru al Prezidiului Partidului Co
munist German din R.F.G., Joe Pal- 
mada, secretar al Comitetului 
Național al Partidului Comunist 
din Australia, Rodrigo Rojas, 
membru al Comisiei Politice 
a Partidului Comunist din Chile, 
Jesus Villegas, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Columbia, Valen
tin Gampa, membru al Comisi
ei Executive a Partidului Comu
nist Mexican, Griegoris Spirou, mem
bru al C.C. al Partidului A.K.E.L. din 
Cipru, Robert Urbain, membru al Bi
roului Național al Partidului Socia
list Belgian, Alfredo Carvalho și 
Juachin Catanho de Nemesis, secre
tari naționali ai Partidului Socia
list Portughez, Antonio Garcia Mi- 
ralles, membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Socialist Mun
citoresc Spăhiol (P.S.O.E.), Manuel 
Pastor, membru al Comitetului Na
țional Federal al Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), Geor
ge Gramme, membru al Comitetului 
Director al Partidului Social-Creștin 
Valon din Belgia, vicepreședinte al 
Senatului belgian, Fawwaz Suyyagh, 
membru al Comandamentului Națio
nal al Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, Ahmad Hussein, membru 
supleant al Comandamentului Regio
nal al Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, Paolo Correia, membru 
al Comitetului Executiv de luptă 
al P.A.I.G.C., ministrul foștilor com
batanți din Guineea-Bissau, Mbaye 
Jacques Diop, secretar permanent al 
Biroului Politic al Partidului Socia
list din Senegal, Henri Bangou, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Guadelupa, Bahig Nassar, secre
tar al Consiliului Mondial al Păcii, 
alți oaspeți ai țării noastre.

La adunare au asistat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în România, atașați militari, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
ziariști străini.

HOTARE
Vrata (R. P. Bulgaria), condusă de 
tovarășul Sotir CiobanoV, primvice- 
președinte al Consiliului popular ju
dețean ; în. municipiul Tulcea — de
legația orașului Izmail (U.R.S.S.), 
condusă de tovarășul V. F. Orlovski, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid ; in municipiul Hunedoara — 
o delegație a orașului Makeevka 
(U.R.S.S.), condusă de tovarășul
N. K. Sokolov, secretar al Comi
tetului raional de partid Sovetski 
al orașului Makeevka ; în muni
cipiul Piatra Neamț — delegația o- 
rașului Ohrid (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de tovarășul Nikola Krlevskl, 
președintele Adunării orășenești ; in 
municipiul Timișoara — delegația 
provinciei Voivodina (R.S.F. Iugosla
via), condusă de tovarășul Svitslav 
Stojakov, membru al Președinției Co
mitetului provincial de partid, și de
legația comunei Novi Sad, condusă

Sala Palatului era împodobită fes
tiv. Deasupra scenei se afla portre
tul tovarășului Nicolaa Ceaușescu, 
încadrat de drapelele partidului și 
statului nostru. De o parte și de altă 
a scenei erau înscrise datele aniver
sare : „1944—1978“ și lozinca : „Tră
iască cea de-a XXXIV-a aniversare 
a eliberării României de sub domi
nația fascistă 1“

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, care a 
spus :

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

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

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care a vorbit despre însemnătatea 
istorică a evenimentului aniversat.

Cei prezenți au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru po
porul român, pentru patria noastră 
socialistă.

în această atmosferă de fierbinte 
patriotism se regăsesc sentimentele 
de profundă venerație și mulțumire 
față de Partidul Comunist Român, 
care a organizat și condus direct in
surecția din August 1944, deschizînd 
calea dobîndirii independenței, liber
tății și demnității naționale a Româ
niei, față de toți cei care au luptat 
cu eroism revoluționar pentru elibe
rarea pămîntului sacru al patriei. 
Sînt exprimate, totodată, atașamentul 
fierbinte, dragostea nețărmurită a tu
turor cetățenilor patriei noastre — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — față de partid și se
cretarul său general, de profundă re
cunoștință și satisfacție față de ma
rile înfăptuiri dobindite de patria 
noastră socialistă sub conducerea în
țeleaptă și clarvăzătoare a P.C.R., 
pentru prestigiul internațional de 
care se bucură România socialistă în 
lume. Participanții la adunarea festi
vă au dat glas hotărîrii ferme 
a întregului nostru popor de a 
munci cu abnegație revoluționa
ră și profund devotament pen
tru realizarea în cele mai bune con
diții a obiectivelor însuflețitoare sta
bilite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, scandînd, în
tr-o firească alăturare, cuvintele 
scumpe tuturor: „Ceaușescu—P.C.R.!"; 
„Ceaușescu—România !“ ; „Ceaușescu 
și poporul 1“ ; „Ceaușescu—România, 
pacea și prietenia !“.

Pe scena Sălii Palatului a avut loc, 
în continuare, un spectacol festiv de
dicat celei de-a XXXIV-a aniversări 
a eliberării României de sub domina
ția fascistă.

Prin mijlocirea versului, a cîntecu- 
lui, alegoriei coregrafice și imaginilor 
de film au fost evocate momente de 
seamă din istoria poporului român, 
marile evenimente de la 23 August 
1944, care au culminat cu insurecția 
națională armată antifascistă și anti- 
imperialistă condusă de partid, pre
cum și drumul de înfăptuiri materia
le și spirituale străbătut de națiunea 
noastră în anii luminoși ai socialis
mului.

Momentul folcloric a adus în scenă 
dansurile populare ale unor cunos
cute zone etnografice, precum și dan
suri ale naționalităților1 conlocuitoare, 
într-o sugestivă alăturare care subli
niază viața și munca înfrățită a tu
turor locuitorilor patriei noastre.

In final, din mii de piepturi au ră
sunat acordurile imnului „E scris pe 
tricolor unire".

La spectacol și-au dat concursul 
corul și baletul Operei Române, an
samblurile artistice „Doina" al Arma
tei, „Rapsodia Română" al C.C. al 
U.G.S.R., colectivele de dansuri ale 
Ansamblului artistic al U.T.C., „Doi
na Bucureștiului", „Miorița" și „Ma
rama", grupul vocal „Song", formații 
ale Ministerului Apărării Naționale, 
formații și gărzi patriotice din Ca
pitală, pionieri și șoimi ai patriei, 
precum și adtori de frunte ai scene
lor bucureștene.

In încheiere, artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Asistența aplaudă și ovaționează, 
in picioare, pentru partid și secreta
rul său general. Se scandează, minute 
in șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat răs
pund cu prietenie acestor însuflețite 
manifestări.

de tovarășul Radovan Idrale, pre
ședintele Comitetului comunal de 
partid ; în municipiul Ploiești — de
legația orașului Botevgrad (R.P. Bul
garia), condusă de tovarășul Kristo 
Docin, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid ; în municipiul Reșița 
— delegația orașului Pancevo (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de tovarășul 
Dușan Koțoleveț, președintele Adu
nării orășenești ; în municipiul Pi
tești — delegația comunei Kraguievaț 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de tova
rășul I. Georgievici, secretar al Adu
nării comunale ; în orașul Lugoj — 
delegația orașului Vîrșet, (R.S.F. Iu
goslavia), condusă pe tovarășul Jivo- 
jil Popov, președintele Âdunării oră
șenești ; in orașul Jimbolia — dele
gația orașului Kikinda (R.S.F. Iugo
slavia), condusă de tovarășul Ilia Voi- 
vodici, președintele Adunării comu
nale ; in comuna Scorniccști — dele
gația comunei Praveț (R.P. Bulgaria), 
condusă de tovarășul Pamfil Dankov, 
vicepreședinte al Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular comunal.
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIOIMLE A ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

— cea de-a 34-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — 
in numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. șl al tuturor oamenilor muncii sovietici, vă 
transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socia
liste România și întregului popor român frate felicitări cordiale și 
cele mai bune urări.

Zdrobirea de către Armata sovietică, In august 1944, a grupării 
hitleriste de la Iași-Chișirtău, care a lipsit regimul lui Antonescu de 
sprijin armat, și Înfăptuirea in aceste condiții de către forțele pa
triotice în frunte cu comuniștii a insurecției armate a deschis o eră 
nouă în viața poporului român, care a pășit pe calea construcției 
socialiste.

în anii puterii populare, oamenii muncii din România, sub condu
cerea partidului lor comunist, in strinsă colaborare cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste, au înfăptuit transformări social- 
economice radicale în țară lor și construiesc acum cu succes socie
tatea socialistă dezvoltată.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Guvernul U.R.S.S. promovează 
linia adincirii și dezvoltării continue, multilaterale a relațiilor prie
tenești cu România, atît pe bază bilaterală în conformitate cu Tra
tatul de prietenie, colaborare și ajutor reciproc, cu Declarația so- 
vieto-română din 1976, cît și în cadrul organizației Tratatului de la 
Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Uniunea Sovietică se pronunță pentru coeziunea țărilor socialiste 
frățești, a tuturor forțelor progresiste și democratice și pentru in
tensificarea eforturilor lor în scopul dezvoltării în continuare a 
procesului de destindere, al depășirii împotrivirii forțelor imperia
lismului și reacțiunii care tind spre continuarea cursei înarmărilor, 
complică situația în diferite regiuni ale lumii, împiedică însănăto
șirea radicală a climatului politic mondial.

Feliei tind în această zi remarcabilă pe comuniștii șl pe toți oa
menii muncii din România, ne exprimăm convingerea fermă că 
prietenia sovieto-română se va dezvolta și întări și în viitor cu 
succes pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar, în interesul cauzei păcii și socialismului.

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

Stimați tovarăși, z
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 

— cea de-a 34-a aniversare a eliberării tării de sub dominația fas
cistă — în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar și al nostru personal, 
adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, po
porului român și dumneavoastră personal cele mai sincere felicitări 
și urări.

Ca urmare a victoriilor zdrobitoare ale Armatei sovietice asupra 
cotropitorilor fasclsto-hitleriști și a insurecției armate victorioase, 
organizată de Partidul Comunist Român, la 23 August 1944, împo
triva dictaturii militaro-fasciste, poporul român a înlăturat pentru 
totdeauna robia burghezo-moșlerească și a pășit pe calea construirii 
socialismului. în anii puterii populare, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a transformat patria sa intr-o 
țară cu o industrie dezvoltată, o agricultură modernă și o cultură 
socialistă.

Poporul bulgar se bucură sincer de realizările obținute de oa
menii muncii români în transpunerea în viață a hotăririlor Congre
sului al Xî-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist 
Român. Ambele noastre țări iși aduc contribuția la cauza întăririi 
organizației Tratatului de la Varșovia și a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, ceea ce corespunde intereselor lor fundamen
tale, construirii societății socialiste dezvoltate și servește cauzei 
păcii și securității în Europa și în lume.

Poporul român întîmpină sărbătoarea sa națională într-un mo
ment în care popoarele îșl intensifică lupta pentru întărirea conti
nuă a procesului destinderii, ceea ce demonstrează schimbările in 
raportul de forțe pe arena internațională în favoarea păcii și so
cialismului, intervenite ca urmare a politicii leniniste de pace a 
Uniunii Sovietice și celorlalte țări socialiste frățești, a eforturilor 
tuturor forțelor iubitoare de pace din lume.

Cu profundă satisfacție remarcăm dezvoltarea ascendentă pe 
multiple planuri a relațiilor româno-bulgare. Prietenia și colabora
rea dintre țările noastre se aprofundează neîntrerupt pe baza mar
xism-leninismului, internaționalismului socialist și Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală din 1970. Sîntem profund 
convinși că întărirea și extinderea lor permanentă se realizează in 
interesul celor două popoare frățești, al unității și coeziunii țărilor 
comunității socialiste, al mișcării socialiste și muncitorești interna
ționale, al tuturor forțelor progresiste din lume.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, vă 
dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate român 
succese tot mai mari in construcția socialistă, în lupta pentru tri
umful socialismului și păcii în Europa șl în lume.

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

Dragi tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
— cea de-a 34-a aniversare a eliberării României de sub fascism
— vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România șl în
tregului popor frate român cordiale felicitări șl salutări tovărășești 
din partea Comitetului Central • al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, po
porului cehoslovac și al nostru personal. Clasa muncitoare și îm
preună cu ea toți oamenii muncii din Republica Socialistă Ceho
slovacă urmăresc cu mare simpatie eforturile creatoare ale po
porului român in realizarea sarcinilor construcției socialiste 
trasate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român. 
Noi prețuim, de asemenea, dezvoltarea cu succes a prieteniei și 
colaborării dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Repu
blica Socialistă România și sîntem convinși că această colaborare 
se va aprofunda și extinde și în viitor spre binele popoarelor țări
lor noastre și al Întregii comunități socialiste, în spiritul Declarației 
semnate anul trecut la București.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare reciprocă 
dintre țările noastre, concomitent cu întărirea și adîncirea coeziu
nii și colaborării cu Uniunea Sovietică șl celelalte țări socialiste 
In cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, vor contribui ca, sprijinlndu-ne pe principiile 
marxism-leninismului șl Internaționalismului socialist, să obținem 
neîntrerupt noi succese în eforturile noastre comune de construire 
a socialismului, în lupta pentru pace generală șl progres social.

Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, șl Întregului popor 
român multe noi succese în construirea societății socialiste dez
voltate.

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 34-a aniversări a eliberării României, în 
numele Partidului Comunist Chinez, al Guvernului Republicii 
Populare Chineze și al poporului chinez, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră. Partidului Comunist Român, Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și poporului român calde 
felicitări.

Insurecția armată antifascistă din 23 August 1944 constituie o 
măreață cotitură în istoria României. România a intrat de atunci 
într-o nouă epocă, socialistă, în care poporul este stăpîn al țării. 
După eliberare, poporul roman, prin munca harnică și lupta eroică 
de 34 de ani, și-a transformat patria într-o țară industrial-agrară 
înfloritoare și prosperă, cu o bază tehnico-materială modernă. 
Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
perseverînd în orientarea de dezvoltare independentă, de sine 
stătătoare și în ritm înalt a economiei naționale, a obținut realizări 
însemnate. Republica Socialistă România îșl apără cu fermitate 
independența națională și suveranitatea de stat, se opune amestecului 
în treburile interne ale altor țări, se pronunță pentru egalitatea 
tuturor țărilor, indiferent de mărimea lor, se opune politicii 
imperialiste de forță și dictat, cîștigînd admirația popoarelor și 
bucurîndu-se de un înalt prestigiu în întreaga lume.

Urăm poporului român să obțină succese noi șl tot mai mari pe 
drumul său înainte.

China și România sînt țări socialiste prietene. Noi dorim ca 
țara dumneavoastră să devină puternică și prosperă, la fel cum și 
dumneavoastră doriți ca țara noastră să devină puternică șl 
prosperă. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea necontenită a relațiilor 
dintre țările noastre. Vizitele reciproce ale conducătorilor celor două 
țări din anul acesta vor impulsiona în mod sigur dezvpltarea 
continuă a prieteniei revoluționare șl a relațiilor de colaborare 
prietenească dintre partidele, țările și popoarele noastre.

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

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

IE CIEN-IN
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și poporului 
coreean, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii Socialiste România și întregului popor 
român cele mai călduroase felicitări și un salut frățesc cu ocazia 
solemnei sărbători naționale a poporului român — a 34-a aniversare 
a eliberării României.

Eliberarea României de sub jugul fascist a constituit un moment 
istoric, în care s-a împlinit visul de secole al poporului român de 
independență națională și eliberare socială. După eliberare, poporul 
român, devenit stăpînul țării, a desfășurat o luptă energică pentru 
construirea noii societăți și, într-o perioadă scurtă, și-a transformat 
patria dintr-o țară înapoiată într-un stat socialist independent, cu 
o industrie și o agricultură moderne.

Astăzi, poporul român, sub conducerea justă a Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumneavoastră, duce o luptă activă pentru 
întărirea Continuă a independenței și suveranității țării și pentru 
îndeplinirea sarcinilor programatice trasate de cel de-al XI-lea 
Congres și de Conferința Națională ale partidului, iar pe zi ce 
trece sporește prestigiul internațional al Republicii Socialiste 
România.

Poporul coreean dă o înaltă apreciere succeselor remarcabile ale 
poporului român In diferite domenii ale politicii interne și externe, 
considerîndu-le ca succese comune ale popoarelor țărilor socialiste.

Constatăm cu mare bucurie că, cu prilejul vizitei dumneavoastră 
In țara noastră, care a avut loc în primăvara acestui an, relațiile 
tovărășești și frățești de prietenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre au cunoscut un nou și înalt stadiu de 
dezvoltare și ne exprimăm încrederea că aceste relații minunate se 
vor adinei și dezvolta și mai mult in viitor In lupta pentru triumful 
cauzei păcii și socialismului.

Folosind acest prilej, vă doresc din toată inima dumneavoastră 
și poporului român noi succese in lupta pentru construirea societății 
soclaiiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele \

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 prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, în numele poporului vietnamez, al Partidului 
Comunist din Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam și al nostru personal, ținem să vă 
adresăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate 
român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și 
Guvernului Republicii Socialiste România cele mal călduroase 
felicitări.

In cei 'treizeci și patru de ani, sub conducerea Partidului Co
munist Român, poporul frate român a înregistrat mari realizări 
în edificarea societății socialiste. Astăzi, România socialistă este 
una din țările a căror economie se dezvoltă într-un ritm rapid și 
care dispune de o industrie și o agricultură moderne, de o cultură 
și o știință înaintate, viața materială șl culturală a poporului său 
fiind într-un avînt permanent, prestigiul său pe arena Internațio
nală sporind continuu.

Poporul vietnamez se bucură mult de realizările poporului frate 
român și dorește sincer ca el să obțină, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
noi și tot mai mari succese în transpunerea în viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, în scopul edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării treptate a României spre comunism.

Recenta vizită în Vietnam a delegației de partid șl de stat a 
Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a marcat o nouă etapă in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie șl cooperare dintre cele două țări ale noastre.

Partidul Comunist din Vietnam, guvernul și poporul Republicii 
Socialiste Vietnam vor continua să acționeze pentru întărirea șl 
dezvoltarea continuă a solidarității, prieteniei și cooperării frățești 
între cele două partide comuniste, guverne și popoare, pe baza 
marxism-leninismului șl internaționalismului proletar, în interesul 
poporului vietnamez șl al poporului român, pentru triumful socia
lismului și păcii in 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 sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

in numele Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, al popoarelor Iugoslaviei șl al meu personal, vă adresez 
cu mare satisfacție dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și poporului 
Republicii Socialiste România cele mai cordiale felicitări și urări 
de noi înfăptuiri în construirea societății socialiste în Republica 
Socialistă România, pentru prosperitatea poporului român prieten 
și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Mă bucură in mod deosebit să pot constata și cu acest prilej 
avîntul permanent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă 
România, precum și colaborarea tot mai dezvoltată dintre Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român.

Sînt încredințat că relațiile noastre se vor dezvolta și extinde 
și pe mai departe, In interesul comun, în folosul socialismului, 
progresului și păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a insurecției armate na

ționale antifasciste și antiimperialiste, vă transmitem dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia, felicitările noastre cordiale și salutările noastre frățești.

Eliberarea poporului român de sub jugul fascist în august a 
marcat un punct de cotitură în istoria țării dumneavoastră. Sub 
conducerea Partidului Comunist Ronțân, în alianță cu Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și celelalte state socialiste frățești, 
oamenii muncii români au obținut succese mari in construcția noii 
orînduiri socialiste.

Prin realizarea hotăririlor celui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român se face un nou pas important pe calea edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Colaborarea în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc întărește și consolidează opera de 
construcție socialistă în țările noastre și contribuie la asigurarea 
și menținerea păcii.

Cu bucurie și satisfacție putem constata că prietenia și colabo
rarea frățească dintre Partidul Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România, ca și dintre cele două popoare ale 
noastre se dezvoltă permanent și se adîncesc pe baza de nezdrun
cinat a marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

Realizarea continuă a celor stabilite în Declarația comună din 
10 iunie 1977, semnată anul trecut cu ocazia vizitei oficiale de 
prietenie a unei delegații de partid și de stat din Republica So
cialistă România, sub conducerea secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, exprimă procesul viguros al dezvoltării 
pe mai departe a relațiilor dintre partidele, statele și popoarele 
noastre.

Cu prilejul Zilei dumneavoastră naționale, vă dorim dumnea
voastră, stimați tovarăși, și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România noi succese în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Dumneavoastră personal vă transmitem cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală.

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 al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia

list Ungar, Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii Popu
lare Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, vă transmi
tem dumneavoastră șl poporului frate al Republicii Socialiste 
România salutările noastre cordiale și urări de bine cu ocazia celei 
de-a 34-a aniversări a eliberării, marea sărbătoare națională.

Poporul ungar cunoaște și apreciază succesele obținute după 
eliberare de oamenii muncii din România vecină în construcția so
cietății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii.

Telurile popoarelor Republicii Populare Ungare și Republicii So
cialiste România sînt comune. Buna colaborare a țărilor noastre ca 
membre ale Tratatului de la Varșovia și ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, pe baza principiilor marxism-leninismului, in 
spiritul internaționalismului proletar șl sprljinindu-se pe relațiile 
fructuoase ale țărilor socialiste frățești, servește deopotrivă intere
sele popoarelor noastre și cauza comună a popoarelor care constru
iesc socialismul, ajută la promovarea progresului social, la consoli
darea securității internaționale și a păcii în lume.

Convingerea noastră fermă este că prin realizarea consecventă 
a înțelegerilor de la Debrețin și Oradea, din anul 1977, putem obține 
noi succese în dezvoltarea colaborării țărilor noastre, în adîncirea 
prieteniei popoarelor noastre, în extinderea contactelor directe în 
toate domeniile vieții politice, economice, culturale și sociale.

Cu ocazia marii sărbători naționale, in ziua aniversării eliberării 
de sub asuprirea fascistă, vă dorim sincer dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor mun
cii din România prietenă noi succese în edificarea societății socia
liste dezvoltate, In adîncirea pe mai departe a relațiilor de bună 
vecinătate dintre țările noastre.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
GYdRGY 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
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mon
gol și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului frate român, călduroase felicitări și cele mai bune urări 
cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist.

Poporul mongol se bucură sincer că în anii puterii populare 
oamenii muncii din România, sub conducerea partidului comuniș
tilor, sprljinindu-se pe colaborarea frățească cu țările socialiste, au 
obținut mari succese în opera de transformare socialistă, de dez
voltare a economiei și culturii țării.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea dintre Republica 
Populară Mongolă și Republica Socialistă România se vor dezvolta 
și în viitor spre binele popoarelor noastre, în interesul întăririi 
unității și coeziunii țărilor comunității socialiste.

Felicitlnd poporul frate român cu prilejul sărbătorii sale națio
nale, vă dorim din toată inima dumneavoastră și tuturor oameni
lor muncii români noi succese în îndeplinirea hotăririlor Congre
sului al XI-lea al Partidului Comunist Român de construire a so
cietății socialiste dezvoltate, în lupta comună a țărilor frățești 
pentru pace trainică și securitate internațională.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
JAMBÎN BATMUNH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Este o plăcere sinceră pentru mine să vă transmit dumneavoas

tră și poporului român urările și felicitările mele cele mai bune cu 
ocazia Zilei naționale a României.

Relațiile între cele două țări ale noastre au devenit tot mai 
strînse de-a lungul anilor, în spiritul respectului reciproc pentru 
eforturile pe care fiecare dintre noi le-am depus în vederea făuririi 
unui viitor mai sigur și mai bun pentru popoarele noastre. Am 
profunda convingere că aceste relații, puternic ilustrate de 
intîlnirile noastre din aprilie, vor continua să devină tot mai 
puternice pe măsură ce vom acționa pentru a asigura ca speranțele 
de azi să devină realitățile de mîine.

Cu sinceritate,
JIMMY CARTER

Excelenței Sale a

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene,
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României, îmi face o deo

sebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, în numele meu și al 
poporului egiptean, felicitări din inimă.

Folosesc acest prilej pentru a saluta poziția dumneavoastră con
structivă și participarea dumneavoastră pozitivă la eforturile între
prinse în vederea realizării unei păci juste în Orientul Mijlociu.

Doresc sincer ca relațiile strînse de prietenie și cooperare exis
tente între țările noastre să se dezvolte și să progreseze în conti
nuare spre binele popoarelor noastre.

Rog Excelența Voastră să primească cele mai sincere salutări 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul român prieten sub con
ducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

Cu cea mai înaltă stimă,

MOHAMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, 

în numele poporului italian și al meu personal, cele mai bune 
urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România și ferici
rea personală a Excelenței Voastre.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului Indiei, precum și al meu 

personal, am marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre, 
guvernului și poporului Republicii Socialiste România, calde 
felicitări cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale.

Mă folosesc de această ocazie pentru a adresa Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului 
prieten al României continuă bunăstare.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

vă transmit salutările și urările mele cele mai bune pentru un viitor 
fericit al poporului român și pentru fericirea dumneavoastră perso
nală. Vizita cancelarului federal în România a confirmat intenția 
ambelor părți de a adînci în continuare colaborarea în toate dome
niile dintre statele noastre, in avantajul reciproc. Sînt convins că 
aceasta va fi spre binele cetățenilor noștri și va contribui la conso
lidarea păcii și securității în Europa.

WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicti Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia fericită a celei de-a 34-a aniversări a eliberării Româ

niei, doresc să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
prieten al României. în numele colegilor mei din Consiliul Militar 
Suprem, al guvernului și poporului Ghanei, salutările și felicitările 
noastre cele mai cordiale. Este convingerea noastră sinceră că legă
turile de prietenie și cooperare care există în mod atit de fericit 
Intre țările noastre vor continua să se întărească în viitor, în folosul 
reciproc al țărilor și popoarelor noastre șl In interesul mai larg al 
păcii și înțelegerii internaționale.

Primiți vă rog, Excelență, urările mele cele mai bune pentru 
bunăstarea dumneavoastră personală, pentru progresul continuu, 
prosperitatea și fericirea poporului României.

General-locotenent F. W. K. AKUFFO
Șeful statului și președinte 

al Consiliului Militar Suprem

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului argentinian și al meu per

sonal, îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre cele mai sin
cere urări de fericire personală, de fericire și prosperitate pentru 
țara prietenă.

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele Națiunii Argentiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am deosebita plăcere de a vă transmite calde urări și felicitări 

cu prilejul fericit al Zilei naționale a Republicii Socialiste România.
Profit de această ocazie pentru a transmite cele1 mai bune 

urări de sănătate și bunăstare pentru Excelența Voastră, de progres 
continuu și prosperitate pentru poporul României.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunil mele 
celei mai înalte.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a României, îmi face plăcere 
ca, In numele meu și al poporului kuweltian, să transmit Excelenței 
Voastre și poporului prieten român felicitările noastre cele mai 
sincere, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și 
prosperitate continuă a țării dumneavoastră.

JABER AL-AHMED AL-SABAH
Emirul Kuweitului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României, am plăcerea 

de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele cele mai căldu
roase și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prie
ten al României succese continui și prosperitate.

\ KHALIFA BIN HAMAD AL-THANI
Emir al Statului Qatar
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SÂRBĂ TORI NA JIONALEA ROMÂNIEI
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, am 
onoarea de a adresa poporului prieten român, partidului și guver
nului său, precum și dumneavoastră personal sincere felicitări în 
numele poporului, al partidului și Guvernului Insulelor Capului 
Verde, precum și al meu personal.

Folosim această ocazie pentru a vă exprima încă o dată convin
gerea noastră că legăturile de prietenie și cooperare dintre țările 
noastre se vor dezvolta tot mai mult.

Cu cea mai înaltă considerație,

ARISTIDES PEREIRA
Președintele 

Republicii Capului Verde

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericitului eveniment al Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România, vă rog să-mi permiteți să vă adresez, în 
numele guvernului și poporului Maltei, precum și al meu personal, 
cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru Excelența 
Voastră, guvernul și poporul român.

ANTON BUTTIGIEG
Președintele Republicii Malta

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România, poporul Republicii Socialiste a Uniunii Birmane mi se 
alătură in a transmite Excelenței Voastre calde felicitări și urări 
de sănătate personală, progres continuu și prosperitate poporului 
României.

NE WIN
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu această memorabilă ocazie a aniversării Zilei eliberării Româ
niei, poporul filipinez și doamna Marcos mi se alătură în a adresa 
Excelenței Voastre cele mai calde felicitări și cele mai bune urări 
sincere de pace, prosperitate și bunăstare poporului român.

Doresc, totodată, să exprim speranța că legăturile de prietenie 
dintre popoarele român și filipinez vor fi puternice și durabile în 
continuare.

Fie ca Excelența Voastră și doamna Ceaușescu să vă bucurați 
întotdeauna de sănătate, fericire și deplin succes.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României, adresăm 

Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări, precum și cele mai 
bune urări de bunăstare poporului român.

IULIANA R.
BERNHARD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării Zilei eliberării României. în numele po

porului Bangladesh, precum și al meu personal, doresc să adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări Excelenței Voastre și poporu
lui dumneavoastră.

Sper că relațiile cordiale care există in mod fericit între țările 
noastre vor continua să se dezvolte în viitor, spre binele popoarelor 
noastre.

Doresc, de asemenea, să transmit Excelenței Voastre deplină 
sănătate și fericite, progres și prosperitate poporului și țării dum
neavoastră.

ZIAUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
ne este deosebit de plăcut să exprimăm Excelenței Voastre, in nu
mele meu personal, al guvernului și al poporului marocan felici
tările noastre cele mai călduroase și urările noastre cele mai sin
cere de sănătate și fericire personală, de prosperitate mereu cres- 
cîndă pentru poporul român.

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

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia 
Zilei naționale a României.

OLAV al V-lea
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale, vă rog să acceptați felicitările cor

diale pe care guvernul și poporul, precum și eu personal, le adre
săm cu cea mai mare plăcere Excelenței Voastre, guvernului și po
porului român.

Vă transmitem, de asemenea, cele mai bune urări de prosperitate 
și progres continuu pentru țara dumneavoastră.

DAYENDRANATH BURRENCHOBAY
Guvernator general în exercițiu 

al Statului Mauritius

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Vă rog să acceptați urările de sănătate pe care le adresez 

Excelenței Voastre, precum și urările de fericire și prosperitate ale 
poporului canadian adresate poporului român cu ocazia sărbătorii 
naționale a Republicii Socialiste România. Vă rog să credeți în sa
tisfacția pe care o încerc in problema excelentelor relații care există 
deja între România și Canada, precum și în întreaga mea Încredere 
în dezvoltarea lor armonioasă.

Guvernatorul general al Canadei,

JULES LEGER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României doresc să vă adresez 

dumneavoastră și poporului român, în numele poporului australian, 
precum și al meu personal, caldele noastre felicitări, urări de 
progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

ZELMAN COWEN
Guvernator general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea Zilei naționale a României îmi oferă cea mai bună 
ocazie de a adresa Excelenței Voastre — în numele poporului Israe
lului și al meu personal — felicitările noastre cordiale și cele mai 
bune urări dumneavoastră personal, fericire și prosperitate poporu
lui român.

YITZHAK NAVON
Președintele Israelului

1944-AUGUST - 1978

Hărnicia noastră, rezultatele muncii noastre
consacrate înfloririi patriei socialiste

Oamenii muncii din Ca
pitală raportează că, in cin
stea celei de-a XXXIV-ă aniversări a 
eliberării patriei, au realizat peste 
prevederile planului o producție in
dustrială în valoare de aproape 1,3 
miliarde lei — concretizată, intre al
tele, în 2 800 tone oțel aliat. 3 400 
tone laminate finite și țevi din oțel, 
mijloace de automatizare electroteh
nice și electronice in valoare de 
73 milioane lei, aparate de măsură și 
control electronice de 38 milioane Iei, 
mijloace ale tehnicii de calcul de 
24 milioane lei, produse ale industriei 
de mecanică fină și opticii de 64 mi
lioane lei, medicamente însumind 118

milioane lei, 900 mii mp țesături, 
confecții textile in valoare de 118 mi
lioane lei.

întregul spor de producție a fost 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii, în condițiile în care 
ponderea produselor noi și reproiec- 
tate în valoarea producțiel-marfă a 
ajuns la 34,1 la sută, față de 31,3 la 
sută cit era planificat, iar la consu
murile de materiale s-au înregistrat 
economii de peste 6 700 tone metal, 
aproape 40 000 MWh energie electrică 
și 60 000 tone combustibil convențio
nal.

Totodată, în primele 7 luni s-a 
realizat 52,6 la sută din planul anual 
de investiții, fiind puse in funcțiune 
43 capacități de producție, față de 40 
planificate. în aceeași perioadă au 
fost date în folosință aproape 17 500 
apartamente, 1 290 locuri în cămine 
muncitorești și 14 000 mp spații co
merciale. (D. Tîrcob).

Constructorii de mașini 
din cadrul Centralei industriale de 
mașlni-unelte și mecanică fină rapor

tează rezultate de seamă în cinstea 
marii sărbători. Pe baza creșterii su
plimentare a productivității muncii, 
ei au realizat de la începutul anului 
și pină acum peste prevederile pla
nului 500 de strunguri de și pină la 
600 mm, 50 strunguri revolver și 25 
strunguri automate cu comandă- 
program, precum și aparate de mă
sură și control, dispozitive, piese și 
articole de optică a căror valoare 
depășește 60 milioane lei.

în minele din Valea Jiu
lui, unde se execută ample lucrări de 
extindere și modernizare a capacități
lor de producție, colectivele unităților 
Combinatului minier Valea Jiului au 
realizat în cinstea sărbătorii de la 
23 August un volum de lucrări de in
vestiții peste prevederile de plan în 
valoare de peste 45 milioane lei. S-a 
asigurat astfel executarea in avans a 
unor importante lucrări de extindere 
și modernizare a capacităților la în
treprinderile miniere din acest im
portant bazin carbonifer al țării. Ală

turi de lucrătorii din sectoarele de 
investiții ale minelor, o contribuție 
deosebită la obținerea acestui succes 
au adus muncitorii, tehnicienii și in
ginerii întreprinderii de construcții 
și montaje miniere Petroșani, care 
și-au depășit sarcinile de plan în pe
rioada amintită cu peste 3 la sută, m 
condițiile realizării a peste 6 milioane 
lei economii la cheltuielile de pro
ducție.

Constructorii sistemului 
hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier-2“, 
care anunță că au îndeplinit sarcinile 
de plan in primele opt luni la prin
cipalii indicatori economici, înscriu, 
în plus, în bilanțul acestei perioade 
un volum de lucrări în valoare de 
4.5 milioane lei. Mai notăm dintre 
succesele obținute de acest tînăr co
lectiv in cinstea zilei de 23 August 
realizarea a 136 m avansare la con
strucția digului-batardou de închide
re a albiei "Dunării în zona centrală 
și ecluzei.

Importante sporuri de 
producție anunta oamenii muncii 
din industria ploieșteană. Astfel, în 
acest an ei au realizat, suplimentar, 
aproape 60 000 tone benzine, 150 000 
tone motorine, 18 000 tone uleiuri mi
nerale, 450 tone etilenă, 173 tone di- 
metiltereftalat, 700 tone detergenți, 
13 000 rulmenți grei, mobilă în va
loare de aproape 3 milioane lei și 
alte produse fizice a căror valoare 
se ridică la aproape un sfert de 
miliard de lei. Totodată, ei au livrat 
la export peste prevederi mărfuri în 
valoare de 230 milioane lei valută. 
Realizîndu-și angajamentele în cin
stea zilei de 23 August, oamenii mun
cii din industria ploieșteană au hotă- 
rît să majoreze angajamentul anual 
cu încă 110 milioane lei producție in
dustrială. (Constantin Căpraru). '

Suplimentar — peste 
100 000 mp țesături finite. 
Colectivul întreprinderii textile Arad 
a realizat peste 100 000 mp țesături 

finite în plus față de planul la zi. 
Succesul, dedicat zilei de 23 August, 
se întemeiază pe folosirea rațională, 
cu randament sporit, a mijloacelor 
tehnice și a timpului de lucru, între
gul șpor de producție fiind obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

Au realizat planul pe 
Opt luni 14 întreprinderi indus
triale din județul Alba, printre care 
„Porțelanul", „Refractara" șl „Arde
leana" din Alba Iulia, I. M. Qugir, 
I. M. Baia de Arieș, salina Ocna Mu
reș. Harnicii muncitori din aceste 
unități, care dedică succesele lor marii 
sărbători de la 23 August, s-au anga
jat să livreze suplimentar pină la 
sfirșitul lunii 191 tone mașini și uti
laje pentru industria minieră, 16 400 
tone sare, 1 000 metri cubi prefabri
cate din beton armat, 4 500 metri 
cubi cherestea, 55 milioane metri 
pătrați hirtie; 5 000 mașini electrice 

de spălat rufe, 309 000 perechi ciorapi, 
92 tone cărămizi refractare ș.a. (Ște
fan Dinică).

în avans față de grafice. 
Constructorii termocentralei Turceni- 
Gorj șl-au îndeplinit, cu un însemnat 
avans, planul pe primele opt luni 
la principalii indicatori economici 
și angajamentele asumate în cin
stea zilei de 23 August. Din bilan
țul colectivelor ce înalță acest impor
tant obiectiv energetic al țării con
semnăm punerea în funcțiune a pri
mului turbogenerator de 330 MW, im
portante avansuri cîștigate la asam
blarea turboagregatului nr. 2 de 
aceeași capacitate, a celorlalte obiec
tive. Zilele acestea, constructorii au 
predat la montaj turbogeneratorul 
nr. 4, au încheiat lucrările la funda
ția cazanului nr. 5 și au început să
păturile fundației cazanului 6. Ca ur
mare a avansului obținut, se va exe
cuta suplimentar, pină la sfirșitul 
lunii august, un volum de lucrări de 
peste 2 milioane lei.

în aceasta zi de august, Capitala țârii 8-a împodobit sârbâtorește Foto : E. Diehiseanu

Manifestări peste hotare consacrate zilei de 23 August
în numeroase țări ale lumii continuă să aibă loc manifestări organizate 

in cinstea marii sărbători a poporului român — 23 August — Ziua insu
recției , naționale armate antifasciste și antiimperialiste.

R. P. CHINEZA : Asociația de 
prietenie a poporului chinez cu străi
nătatea și Asociația de prietenie 
China — România au organizat o re
cepție în cinstea celei de-a 34-a ani
versări a eliberării României.

La recepție au luat parte : Ken 
Biao, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepremier ăl 
Consiliului de Stat. Wan Pin-nan, 
președintele Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea, Li 
Da. locțiitor al Șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, Liu Cen-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ciang Si-sian, adjunct al șefului Sec
ției pentru relațiile externe a C.C. al 
P. C. Chinez, alte cadre cu munci de 
răspundere din aparatul de partid și 
de stat central, oficialități din dome
niile economiei, culturii, artei și pre
sei. Au participat P. Lefter, însărcinat 
cu afaceri a.i., și membri ai Amba
sadei române.

în alocuțiunile rostite. Wan Pin- 
nan și P. Lefter au subliniat impor
tanța istorică a evenimentului da 
la 23 August, evoluția continuu 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare pe multiple 
planuri intre partidele, țările și po
poarele noastre, puternic stimulate 
de dialogul fructuos și înțelegerile 
convenite in cadrul întilnirilor. dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

A urmat un program artistic.
Manifestarea s-a desfășurat intr-o 

atmosferă caldă, prietenească.
Intr-unui din pavilioanele parcului 

Pei Hai din centrul canitalei 
R. P. Chineze s-a deschis, sub auspi
ciile Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea și Bi
bliotecii din Pekin, o expoziție de 
carte românească, 'care cuprinde pes

te 200 lucrări din domeniile social- 
politic, istoric, ale științei, tehnicii, 
literaturii, artei, muzicii etc.

Un loc Central il ocupă stan
dul cu operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sint, de asemenea, expu
se liicrări științifice ale acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu.

La vernisaj au participat Liu Cen- 
hua, adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Lin Lin, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie a, poporului 
thinez cu străinătatea, alte persoane 
oficiale, un numeros public.

R.P., UNGARA : în localitatea 
Tiszakecske, județul Bacs-Kiskun, a 
avut loc o adunare în cadrul căreia 
Janos Angy al, deputat in Adunarea 
de Stat a R.P. Ungare și președintele 
Comitetului local al Frontului Popu
lar Patriotic, a vorbit despre însem
nătatea zilei de 23 August, relevind 
totodată realizările obținute de oame
nii muncii din România în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. A evocat, totodată, cu recu
noștință, contribuția armatei române 
la eliberarea Ungariei, inclusiv a lo
calității Tiszakecske, de sub domina
ția fascistă. El s-a referit în conti
nuare la evoluția ascendentă a prie
teniei și colaborării multilaterale din
tre Republica Socialistă România și 
R. P. Ungară.

Ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, Victor Bolojan, a depus o co
roană de flori la mormintele ostași
lor români căzuți pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist, de la 
cimitirul „Rakosliged". Au fost pre- 
zenți funcționari superiori din M.A.E., 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat, ofițeri.

De asemenea, din partea Ambasa
dei României la Budapesta au mal 
fost depuse coroane de flori la mor
mintele eroilor români căzuți in 
războiul antihitlerist in localitățile 
Szeged. Miskolc, Debrecen, Nyere- 
haza, Gyor și Mehkerek.

U.R.S.S. : La cinematograful „Mosk
va" din capitala Uniunii Sovietice a 
avut loc marți seara un spectacol de 
gală cu filmul „Doctorul Poenaru", 
care a inaugurat „Zilele filmului ro
mânesc" — manifestare inscrisă in 
suita de acțiuni culturale dedicate 
marii sărbători naționale a poporului 
român. V. Baskakov, director al In
stitutului de cinematografie din Mos
cova, și Dumitru Fernoagă. directorul 
Casei de filme nr. 5, au relevat am
plificarea schimburilor culturale 
româno-sovietice, conlucrarea rodni
că a cineaștilor din cele două țări.

Noua realizare a cinematografiei 
românești s-a bucurat de o eălduroa- 
să primire.

„Zilele filmului românesc" sint or
ganizate, de asemenea, in orașele Le
ningrad, Minsk și Tbilisi.

Numeroși muncitori și tehnicieni 
de la Fabrica de mobilă nr. 13 din 
Moscova, membru colectiv al Asocia
ției de prietenie sovieto-română, au 
participat la adunarea organizată în 
această întreprindere pentru a marca 
sărbătoarea națională a poporului 
român. Cu acest prilej au fost evoca
te semnificația majoră a evenimentu
lui de la 23 August, bunele relații de 
prietenie și colaborare româno-sovie
tice.

La librăria „Drujba" din capitala 
Ucrainei a avut loc deschiderea „De
cadei cărții românești", manifestare 
organizată în cadrul acțiunilor dedi
cate marcării în Uniunea Sovietică 
a sărbătorii naționale a poporului 
român. Au participat A. I. Paskenko. 
președintele Comitetului de Stat al 
Ucrainei pentru problemele editu
rilor, poligrafiei și comerțului cu 
carte, G. A. Tiholaz, vicepreședinte 
al Asociației ucrainene de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea, 
activiști ai filialei ucrainene a Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
poeți și prozatori, reprezentanți ai 
vieții culturale din capitala Ucrainei, 
un numeros public, precum și Ale
xandru Ungur, consulul general al 
României la Kiev.

D. I. Țmokalenko, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de stat pen
tru problemele editurilor, poligrafiei 
și comerțului cu cartea, și Alexandru 
Ungur au relevat transformările în
noitoare în creația literar-artistică și 
în viața spirituală a poporului ro
mân, succesele dobindite de România 
socialistă in cei 34 de ani de la isto
ricul act de la 23 August 1944.

INDIA : în marea sală de conferin
țe a hotelului „Imperial" din Delhi 
a avut loc o adunare festivă organi
zată de Asociația centrală de priete
nie India-România în cinstea zilei de 
23 August. Adunarea a fost prezidată 
de K. S. Hegde, președintele Parla
mentului indian. Au participat Godey 
Murahari, vicepreședintele Parla
mentului indian, numeroși deputați 
din parlamentul central, inalți func
ționari ministeriali, oameni de știin
ță, cultură și artă. în cuvîntul său, 
președintele Parlamentului indian, 
K. S. Hegde. a subliniat importanța 
istorică a zilei de 23 August, cînd po
porul român, sub conducerea Parti
dului Comunist, și-a ciștigat, prin 
grele jertfe, libertatea și indepen
dența.

Vorbitorul a relevat rolul și perso
nalitatea puternică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în viața interna
țională contemporană, contribuția sa 
la reglementarea pe cale politică a 
unor probleme internaționale. El a 
subliniat, totodată, exemplificînd cu 
cifre semnificative, marea contribuție 
a României la războiul antihitlerist, 
pină la victoria finală împotriva fas
cismului.

în același spirit de prietenie față de 
poporul român, de stimă și sinceră 
admirație pentru activitatea neobo
sită a președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au mai 
vorbit deputății R. V. Swamianatan, 
dr. S. Pandit și secretarul general al 
asociației, S. N. Seth.

R. P. CONGO : în cadrul manifes
tărilor culturale dedicate sărbătorii 

naționale a poporului român, în sala 
de expoziții a primăriei municipiului 
Brazzaville a fost deschisă expoziția 
fotodocumentară „Imagini din Repu
blica Socialistă România".

în cuvîntările rostite de ministrul 
culturii, artelor și sportului, Jean 
Baptiste Tati-Loutard, sub al cărui 
patronaj are loc această acțiune, și 
de ambasadorul român Nicolae Oniga, 
a fost relevată semnificația zilei de 
23 August, subliniindu-se, totodată, 
bunele relații existente între cele 
două țări, contribuția deosebită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României, secretar general 
al Partidului Comunist Român, la 
dezvoltarea relațiilor româno-congo- 
leze.

FINLANDA : Sub genericul „Zilele 
culturii românești", in orașul Cuopio, 
important centru cultural și industri
al al Finlandei, au fost organizate o 
serie de manifestări in cinstea marii 
sărbători a poporului român. în aula 
Bibliotecii municipale a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
„România 1978". De asemenea, în 
sala Teatrului municipal s-a desfă
șurat o adunare festivă, în cadrul că
reia primarul orașului. J. Oksa, a 
vorbit despre semnificația zilei de 23 
August în viața poporului român, 
precum și despre rolul activ al Româ
niei pe arena internațională. în con
text, a fost subliniată evoluția pozi
tivă, ascendentă, a relațiilor româno- 
finlandeze. Cu același prilej, orches
tra municipală din localitate a sus
ținut un bogat program cuprinzînd 
lucrări ale unor compozitori români.

BELGIA : La Ambasada Republicii 
Socialiste România din Bruxelles a 
avut loc o conferință de presă, în ca
drul căreia ambasadorul român, Iu
lian Văcărel, a vorbit despre impor
tanța evenimentului de la 23 August.

TURCIA : La Ankara a fost orga
nizată o gală de filme în cinstea ma
rii sărbători a poporului român. Au 

fost prezentate fihnul „România 
1977“, precum și documentare privind 
diverse aspecte ale vieții și muncii 
poporului român.

CANADA : La Biblioteca orașului 
canadian Vanier s-a deschis o expo
ziție de carte românească. Un loc de 
cinste, printre cărțile expuse, îl ocu
pă volumele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind opera de făurire a 
societății socialiste în patria noastră, 
contribuția României la soluționarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale. De asemenea, a fost deschisă 
și expoziția „Lupta poporului român 
pentru unitate națională și indepen
dență oglindită în artele plastice".

PERU : La sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Peruan a 
avut loc o festivitate omagială dedi
cată zilei de 23 August.

Tovarășul Gustavo Espinoza Mon
tesinos, membru al Comisiei politice 
a C.C. al Partidului Comunist Pe
ruan, a evocat principalele momente 
din istoria poporului român, prezen- 
tînd semnificația insurecției naționa
le armate antifasciste și antiimperia
liste de la 23 August 1944, ca un co
rolar al luptei seculare a poporului 
român pentru unitate, independență 
și suveranitate națională, pentru li
bertate și prosperitate. Vorbitorul a 
evidențiat rolul hotăritor al Partidu
lui Comunist Român în organizarea 
și realizarea acestui act, precum și în 
înfăptuirea cu succes a marilor 
transformări revoluționare din țara 
noastră pe drumul progresului și so
cialismului.

în încheiere a fost vizionat un 
program de filme documentare ro
mânești.

BRAZILIA : în Adunarea legisla
tivă a municipiului Rio de Janeiro a 
fost omagiată marea sărbătoare a 
poporului român. Reunită în ședință 
plenară, adunarea a ascultat textele 
unei moțiuni, prezentată de deputatul 
municipal Diofrildo Trotta, în care 

se subliniază semnificația zilei de 
23 August, succesele economice obți
nute de poporul român în anii de 
după eliberare.

De asemenea, la Rio de Janeiro a 
apărut, sub îngrijirea editurii „Pre- 
senca" a Universității din Sao Paolo, 
„Gramatica limbii române", editată 
de dr. Grigore Dobrinescu. Este prima 
apariție a unei astfel de cărți in 
Brazilia, care răspunde interesului 
din ce în ce mai mare de care se 
bucură limba și cultura românească 
în această țară.

DANEMARCA : în cadrul manifes
tărilor organizate cu prilejul aniversă
rii zilei de 23 August, posturile de 
radio daneze au transmis o emisiune 
muzicală care a cuprins piese de 
folclor românesc. în prezentarea 
făcută la începutul emisiunii s-au 
înfățișat aspecte ale activității Româ
niei socialiste — „țară în plin progres 
social și economic" și care „se afirmă 
pe plan extern ca stat independent șl 
suveran".

R. A. EGIPT : Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Petru Bur- 
lacu, a organizat o conferință de 
presă, vorbind, cu acest prilej, despre 
însemnătatea actului istoric de la 
23 August în viața poporului român.

TAILANDA : Marcînd Ziua națio
nală a României socialiste, revista de 
limbă tailandeză „Cititorii Bangkok- 
ului" a publicat un articol însoțit de 
fotografii, consacrat României, vieții 
și muncii poporului nostru.

ARGENTINA : în orașul argenti
nian Rosarîo a avut loc, sub auspi
ciile Societății științifice argentiniene, 
o masă rotundă consacrată dezvoltă
rii științei și culturii în România. 
Dezbaterile care au avut loc cu 
acest prilej și care s-au bucurat de 
un deosebit succes au fost transmise, 
tn rezumat, de postul de radio local.
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DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII PATRIEI

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

Cea de-a XXXIV-a aniversare a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă a prilejuit, marți dimineața, 
desfășurarea unor solemnități în ca
drul cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, Monumentul 
eroilor patriei și Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

La solemnitate au participat tova
rășii Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, 
Virgil Cazacu, Ion Dincă, Janos Fa- 
zekas, Ion Coman, Vasile Mușat, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai Con

tului de Stat și ai guvernului, ge- 
-ali activi și în rezervă, foști co- 
mdanți de mari unități pe frontul 

antihitlerist, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

La Monumentul eroilor patriei La Cimitirul militarilor britanici

cinema
Miercuri 23

și joi 24 august
• 23 AUGUST : Serata — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 24 AU
GUST : Oaspeți de seară — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30 : CEN
TRAL.
• Colonel în rezervă : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Avaria : SCALA — 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 19,45, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Soțul meu : PATRIA — 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20, BUCUREȘTI — 
8,30; 11,15; 14; 16,45; 19,45, FAVO
RIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15.
• Umbra păsării în zbor : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Invincibilul Luke — 9,15; 11;
12,45; 14,30, Unde apa e limpede 
și iarba verde — 16; 18; 20 :
DOINA.
• Melodii, melodii : ARTA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20.15, BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, la grădină
— 19,45. MIORIȚA — 9; 11; 13.15; 
15,30; 17,45; 20.
• Corsarul din insulă : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15:
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15. FLAMURA — 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Căluțul cocoșat : FLAMURA
— 9.
• Rătăcire : DACIA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Taina micilor revoluționari î 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• O fată aproape cuminte : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13;
20.30.
• Misiune pe Iantzî : VICTORIA
— 9.30; 12; 15; 17.30; 20.
• Sonata pe malul lacdlui : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Jucăria î VIITORUL — 15,30;
17.45: 20.
• Nimeni nu aleargă mereu s
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.15.
• înarmat și foarte periculos î 
LUCEAFĂRUL — 9.30; 11.45; 16; 
18.15; 20,15.
e Brigada specială : GRIVITA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15,
FLACARA — 11,15; 13,30: 15.45: 18:
20.15, la grădină — 19,45. GRA
DINA TITAN — 20.
O Veronica : FLACARA — 9.
• Aventurile lui Don Juan : FES
TIVAL — 8,30; 11; 13.30; 16; 18.30: 
20.45. MODERN — 8.30: 11; 13.30; 
16; 18.30; 20.45. la grădină — 19.45, 
GRADINA DINAMO — 20.
e Evadatul î GRADINA PARC 
HOTEL — 20.
• Hipopotamul Hugo : LIRA — 
15.30: 18.
A Obeliscul î COSMOS — 16; 18; 
20. 

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI „SCÎNTEIA" VA 

APĂREA VINERI, 25 AUGUST

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ministerului Apărării Na
ționale, Ministerului de Interne, Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și Consi
liului popular municipal, Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, precum și din 
partea unor mari întreprinderi bucu
reștene.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de flori.

Companii de onoare, formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice și for
mațiilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, aliniate pe

• întoarcerea : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Bătălia navală din 1894 : PA
CEA — 15,30; 17,45; 20.
• De partea cealaltă a oglinzii ; 
POPULAR — 16; 18.
• Gentleman Jim : MUNCA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Mica Ondina — 15,30, Mereu
împreună — 17,30; 19,30 : FEREN
TARI.
• Alt bărbat, altă femeie : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Albul Bim —• ureche neagră : 
PROGRESUL — 16; 19.
• Mark polițistul la Genova :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30,
17,45; 20, TOMIS — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19.30.
• Visul roz : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Scufundarea Japoniei : GRA
DINA AURORA — 19,45.
• Un gentleman în Vestul sălba
tic : GRADINA BUZEȘTI - 19,45.
• Africa Express : GRADINA 
FESTIVAL — 19.30.
• tin milion pentru Jake : GRĂ
DINA LIRA — 20.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : GRĂDINA LU- CEAFArOL — 19,30.

teatre
Miercuri 23 august

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30, 
(în Parcul Herăstrău, la Expoflo
ra) : Spectacol de sunet și lumini 
„Poem de august" — 20; 21.
• Teatrul satlric-muzical ;,C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul Giulești (la Parcul Ti
neretului) : Spectacol de sunet și 
lumină „Sara pe deal" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.

Joi 24 august
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala Atelier) : Fata din Andros
— 20, (în Parcul Herăstrău, la 
Expoflora) : Spectacol de sunet și 
lumini „Poem de august4* — 20; 21.
• Filarmonica „George Enescu” 
(rotonda Ateneului) ; Spectacol de 
sunet și lumină „George Enescu“
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Teatrul Giulești (la Parcul Ti
neretului) : Spectacol de sunet și 
lumină „Sara pe deal** — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Bun venit la Rapsodia
— 18,30. 

platourile monumentelor, au prezen
tat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei, au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii Socia
liste România.

După depunerea coroanelor de flori, 
cel prezenți au păstrat momente de 
reculegere. S-a primit apoi defilarea 
companiilor de onoare.

★
în aceeași zi, la Cimitirul milita

rilor britanici căzuți pe teritoriul 
țării noastpe în lupta împotriva fas
cismului, au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, Ministerului Apărării 
Naționale și Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al județului Ilfov.

tv
Miercuri 23 august
PROGRAMELE 1 ȘI 2

7,45 „Sub semnul marii sărbători” — 
program de cîntece patriotice

8,00 TRANSMISIUNE DE LA DE
MONSTRAȚIA OAMENILOR MUN
CII, CU PRILEJUL CELEI DE-A 
XXXIV-A ANIVERSARI A ELIBE
RĂRII ROMÂNIEI DE SUB DOMI
NAȚIA FASCISTA

10.30 Cîntecul țării întregi. Program mu
zical folcloric

10.50 „Pe acest pămînt dura-vom ce
tate comunistă”. Poeme în lectura 
autorilor

11.05 Cîntecul țării întregi (II)
11,45 Din programul cultural' artistic al 

zilei
11.50 Partid în lupte încercat. Program 

de cîntece patriotice susținut de 
formații corale muncitorești

12,05 File din cartea muzicii românești
12,20 Demnitatea tinerei generații
12,40 Cînd ai o țară ca a ta. Concert de 

muzică românească susținut de 
orchestra de muzică ușoară a Ra- 
dioteleviziunii

13,00 Telejurnal a Bilanț rodnic în în
trecerea socialistă o Manifestări 
consacrate zilei de 23 August în 
țară

13.15 Zi de sărbătoare. „Poemă de au
gust” — program de muzică și 
poezie dedicat evenimentelor de la 
23 August 1944 • Muzică corală 
revoluționară • Tinerii poeți cîn- 
tă patria și partidul • Balada 
plaiurilor mele — muzică ușoară
• Muzică populară • Cunoscute 
melodii românești • Intermezzo 
muzical • Păuliș ’78 — reportaj
• Artiști români aplaudați peste 
hotare • Filmul — cronică a Eli
berării. Secvențe din filmele ro
mânești dedicate evenimentelor 
din august 1944

16,10 Baladă pentru răsăritul soarelui. 
Documentar-a rtistic dedicat eroi
lor de la Moisei

16.30 Selecțiuni muzical-literar-coregra- 
fice

17.30 Teatru pentru pionieri șl școlari : 
„Mesajul”

18,35 Luceferii Lotrului — documentar
19,00 Cîntec de august. Spectacol al pio

nierilor și șoimilor patriei
19.30 Telejurnal • Aspecte de la demons

trația oamenilor muncii din Ca
pitală și din țară cu prilejul celei 
de-a XXXIV-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă

20.15 Ancheta TV : Partidul și poporul
20,55 „La trecutu-ți mare, mare viitor”. 

Spectacol de televiziune dedicat

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 august. în țară : Vreme 
în general frumoasă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu innorări mai pronun

La solemnitate au participat tova
rășii Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
minist.ru al guvernului, Ion Ursu, 
președintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Colin Mays, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și mem
bri ai ambasadei.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia depunerii coroane
lor de flori, asistența a primit defi
larea companiei militare.

Au mai fost depuse coroane și jerbe 
de flori la monumente și plăci co
memorative, Ia cimitire ale eroilor 
români și sovietici din țară, căzuți 
în timpbl războiului antifascist.

(Agerpres)

marii sărbători naționale a po
porului român — 23 August

22,10 Telejurnal

Joi 24 august
PROGRAMELE 1 ȘI 2

10,00 în ceas de sărbătoare. Program 
de cîntece pionierești dedicate pa
triei și partidului

10.15 Cu inima și fapta, alături de pă
rinți. Din activitățile politico-edu
cative ale pionierilor și șoimilor 
patriei

10.30 Să cîntăm cu Veronica
11.20 De drag și de omenie. Emisiune 

de cîntece și dansuri populare ro
mânești și ale naționalităților con
locuitoare

12,00 Documentar TV : Oamenii mărilor
12.35 Muzică de promenadă cu fanfara 

Regimentului de gardă
13,00 Telex
13,05 Album de vară • Cîntec pentru 

anii noștri — muzică ușoară, folk, 
versuri • Gala desenului animat 
românesc (I) • Vă invităm in Stu
dioul 2. Spectacol cu public. îșii 
dau concursul : Dina Cocea. Dida 
Drăgan, Ana Toma, Anda Călugă- 
reanu, Ioana Casetti, Dem Răau- 
lescu, Adrian Romcescu. Aurel 
Cioranu, Gheorghe Oprina, Dan 
Spătaru, Marcel Roșea, Cornel 
Fugaru, Gh. Gheorghiu, Mihai 
Pokorski, Ovidiu Rene, orchestra 
condusă de Paraschiv Oprea, or
chestra condusă de Gherase Puică, 
Augustin Frățilă, formația vocal- 
instrumentală „Academica” • Ga
la desenului animat românesc (II)
• Meridianele muzicii ușoare
• Fiii vetrelor milenare ~ re
portaj realizat la Săliște-Sibiu
• Cită iubire avem. Versuri de : 
Vlaicu Bîrna, Dan Mutașcu, Franz 
Liebhardt • Wdody — ciocănitoa- 
rea buclucașă — desene animate
• Valsuri noi pentru Dunăre — 
film documentar • Secvențe de la 
Festivalul de miizlcă ușoară de la 
Sopot —• Polonia 1978

16.15 UPETROM — emblemă de presti
giu muncitoresc

16.35 Melodii populare
17,00 Fotbal (prima etapă a campiona

tului național). Sportul studen
țesc — A.S.A. Tg. Mureș (divizia 
A) în pauză : Careul magic (pri
mul film din acest ciclu) : Finala 
Campionatului mondial de box a- 
mator — la categoria serni-muscă

18,50 Vocația industrială a unui loc 
Istoric

19.15 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Omagiul țării la 

marea sărbătoare
20,00 Ancheta TV : 23 August in con

știința poporului român. Realiza
tori : Eugen Florescu, George- 
Radu Chirovici, Mihai Caranfil, 
Vasile Băran, Dinu Săraru, Adrian 
Păunescu

21.20 Film artistic : „Buzduganul cu trei 
peceți”. Premieră TV

23,00 Telejurnal

țate în ultima zi în zonele din nordul 
țârii, unde local va ploua. în rest, 
ploi izolate. Vint slab pînă la mode
rat. Temperaturile .minime vor fi cu
prinse între 7 și 17 grade, iar maxi
mele între 19 și 29 grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Vînt 
în general slab. Temperatura în creș
tere ușoară.

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

însuflețit de un puternic avînț patriotic și revoluționar, poporul român 
aniversează ziua de 23 August — marea noastră sărbătoare națională — 
cu noi și importante victorii în înfăptuirea istoricelor hotărîr! ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, în realizarea sar
cinilor celui de-al treilea an al cincinalului revoluției tehnico-științifice 
și trecerea la o calitate nouă, superioară în toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale.

Aniversînd Împlinirea a 34 de ani de la marea epopee a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă, națiunea noastră socialistă Iși exprimă 
profunda venerație față de eroii comuniști și militanții revoluționari, față 
de fiii clasei noastre muncitoare și de bravii ostași români care s-au 
acoperit de glorie nemuritoare in luptele pentru înfăptuirea insurecției 
naționale armate antifasciste și antiimperialiste, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, fn bătăliile pentru dezrobirea pămîntului sacru 
al patriei, pentru libertatea și independența țării, pentru înfrîngerea Ger
maniei naziste.

Un cald omagiu aducem ostașilor sovietici, care au purtat pe umerii 
lor greul războiului antihitlerist, și-au vărsat singele pentru desăvîrșirea 
eliberării teritoriului României de sub dominația nazistă, au dat imense 
sacrificii pentru salvarea omenirii de barbaria fascistă.

Militarii de azi ai țării, devotați fără margini patriei, poporului șl 
partidului, purtind in inimi, ca pe o flacără vie, pilda eroică a înaintașilor, 
iși consacră toate eforturile, întreaga capacitate îndeplinirii exemplare a 
misiunilor de onoare ce le revin, executării Întocmai a ordinelor tovară
șului Nicolae Ceaușescu — comandantul suprem al forțelor noastre ar
mate. La marea sărbătoare națională a poporului român, comandanții, 
organele și organizațiile de partid, toți fiii patriei care iși desfășoară 
activitatea în rîndurile armatei — înaltă școală de educație patriotică, 
revoluționară și ostășească — iși reafirmă hotărîrea nestrămutată de a nu 
precupeți nimic pentru ridicarea permanentă a capacității combative a 
unităților și marilor unități, întărirea necontenită a ordinii și disciplinei 
militare, formarea lor ca străjuitori și cetățeni de nădejde ai patriei, gata 
în orice moment ca, împreună cu trupele Ministerului de Interne, cu 
membrii gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire militară a 
tineretului, cu întregul popor, să apere cu fermitate cuceririle noastre 
revoluționare, independența, suveranitatea și integritatea teritorială a 
României socialiste.

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

Cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, vă adresez calde felicitări și vă urez noi și importante 
realizări în îndeplinirea tuturor misiunilor încredințate I

în cinstea acestei sărbători,
O r d a n :

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

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

dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său gene

ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu I
Trăiască și inflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1

Ministrul apârârii naționale 
General-colonel
ION COMAN

Industria județului Maramureș 
a îndeplinit planul pe 8 luni

Oamenii muncii din județul Mara
mureș raportează azi, 23 August, înde
plinirea planului pe 8 luni la produc
ția globală industrială. Pînă la sfir- 
șitul lunii vor fi realizate peste plan, 
între altele, 1 500 tone cupru în con
centrate, peste 1 000 tone diverse uti
laje, piese de schimb auto în valoare 
de 17 milioane lei, 819 mc prefabri
cate <jin beton, 3 200 mc bușteni răși- 
noase, 50 mii mp furnire estetice, 
precum și importante cantități de 
cherestea de rășinoase, bunuri de 
consum.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Miine, prima etapă in divizia A

Miine, 24 august, începe o nouă 
ediție a campionatului diviziei A la 
fotbal (ediția 1978—1979).

Cele două jocuri programate in 
Capitală se vor desfășura astfel : 
Steaua — F.C. Olimpia (stadionul 
Steaua) și Sportul studențesc — 
A.S.A. (stadionul Republicii).

In țară vor avea loc următoarele

Campionatele mondiale de lupte
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager

pres). — Campionatele mondiale de 
lupte greco-romane, la care participă 
peste 150 de sportivi, au continuat la 
Ciudad de Mexico cu meciurile din 
turul III. La categoria 48 kg., în ca
drul căreia românul Constantin Ale
xandru l-a învins pe campionul 
Turciei, Salim Bora, au mai fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Ghercev (Bulgaria) întrece la puncte 
pe Dietmar (R.D.G.) ; Șumakov 
(U.R.S.S.) Învinge la puncte pe Szanta 
(Ungaria) ; Kierpatz (Polonia) dis

Campionatele mondiale de natație
Marți, In Campionatele mondiale de 

natație care au loc în Berlinul Occi
dental, s-au desfășurat preliminariile 
mai multor probe. în cursa feminină 
de 100 m spate, o comportare remar
cabilă a avut înotătoarea româncă 
Carmen Bunaciu, care s-a calificat 
pentru finală.

în grupele semifinale ale turneului 
de polo pe apă, echipa Italiei a în

Ziua marilor noastre
(Urmare din pag^I)

Azi, clasa noastrâ muncitoare, 
întreaga suflare a țârii are pen
tru ce sâ fie mindrâ: pentru con
tinua sporire a ritmurilor dez- 
voltârii producției materiale, cît și 
pentru substanțialele ei înnoiri, 
pentru marile citadele indus
triale înâlțate pretutindeni, pen
tru atîtea și atîtea alte mărețe 
realizări, care întregesc și înfru
musețează peisajul României so
cialiste. Viața noastră, a tuturor, a 
devenit din ce în ce mai bună ; nu 
mai tîrziu decît acum ceva mai 
mult de două luni s-a încheiat prima 
etapă de majorare a retribuțiilor 
oamenilor muncii din actualul cinci
nal. Sărbătoarea libertății din acest 
an ne găsește intens concentrați 
asupra înfăptuirii marilor sarcini 
stabilite de Congresul al XI-lea în 
domeniul dezvoltării accelerate a 
forțelor de producție, al perfecțio
nării conducerii întregii vieți eco- 
nomico-sociale pentru a propulsa 
țara spre acea treaptă pe care 
Conferința Națională din de
cembrie anul trecut ne-a con
turat-o atît de clar — situa
rea României, pînă la mijlocul 
viitorului deceniu, în rîndul sta
telor cu nivel mediu de dezvoltare. 
Este o cauză a întregului popor —

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Maramureș al 
P.C.R., se arată : în aceste zile dfe 
sărbătoare, cu înaltă răspundere co
munistă și elan patriotic, vă a- 
sigurăm, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul 
partidului, ne vom pune în valoare 
întreaga putere de muncă și capaci
tate creatoare pentru transpunerea 
neabătută în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

lntîlnlri : Politehnica Timișoara— 
Universitatea Craiova ; F.C. Bala 
Mare—Dinamo ; F.C. Chimia Rm. 
Vîlcea—F.C. Argeș ; Gloria Buzău— 
C.S. Tîrgoviște ; S.C. Bacău—Jiul ; 
Politehnica Iași—Corvinul și U.T.A.— 
F.C. Bihor.

Toate meciurile vor începe Ia ora 
17.00.

pune la puncte de Noriwachi (Japo
nia) ; Olvera (Mexic) cîștigă la puncte 
în fața lui Leiva (S.U.A.).

în limitele categoriei 68 kg., Ștefan 
Rusu a obținut decizia în fața ameri
canului Tom Minkel, polonezul Su- 
pron l-a învins prin tuș pe suedezul 
Skyold, iar Klaus (R.F.G.) l-a întrecut 
pe Domov (Bulgaria).

Lâ categoria 74 kg., Gheorghe Cio- 
botaru a terminat Învingător, înainte 
de limită, in meciul cu belgianul Van 
Lancker.

trecut cu 7—2 (1—0, 1—0, 2—2, 3—0) 
selecționata României. Astăzi, echipa 
României întîlnește selecționata 
U.R.S.S. Alte rezultate : S.U.A. — 
U.R.S.S. 3—2 (0—1, 2—0, 0—1, 1—0) ; 
Australia — Mexic 6—5 (4—2, 0—2,
2—0, 0—1) ; Olanda — Grecia 7—5 
(1—0, 1—2, 2—2, 3—1) ; Iugoslavia — 
Bulgaria 10—3 (3—1, 4—1, 1—1,
2—0).

șl pentru ca economia să poată 
înainta cu pași mereu mal repezi, 
pentru ca bunăstarea să crească 
mai rapid, așa cum dorește partidul, 
fiecare dintre noi este chemat să 
creeze, să producă pe măsura pre
gătirii șl capacității sale. Și tot pen
tru ca munca să fie pretutindeni cît 
mai rodnică și viața cît mai îm
belșugată, sîntem chemați să în
făptuim, în toate domeniile, obiecti
vul fundamental stabilit de partid 
de a transforma acumulările canti
tative într-o calitate nouă, superi
oară, să aplicăm exemplar măsu
rile privind perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, să întă
rim autoconducerea muncitorească 
și autogestiunea întreprinderilor, să 
ducem o neobosită luptă pentru 
realizarea unei conduceri dinamice, 
suple și mobile, pentru a infringe 
oriunde birocratismul sau rutina, 
a înlătura tot ceea ce ne-ar putea 
încetini mersul înainte, a valorifi
ca Intens marile resurse de pro
gres ale economiei noastre.

Sărbătorim ziua libertății în cli
matul afirmării tot mai puternice 
a trăsăturilor moralei comuniste; 
îndemnurile și sfaturile permanente 
ale secretarului general al partidului 
catalizează energiile în marea 
operă — cea mai complexă, dar șl 
cea mal nobilă, mal însuflețltoa-

Primire 
la primul ministru 

al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, marți di
mineața, în vizită de rămas bun, la 
Încheierea misiunii In țara noastră, 
pe ambasadorul Republicii Algeriene 
Democratice șl Populare, Mohamed 
Larbi Demaghlatrous.

Primul ministru s-a întreținut In 
mod cordial cu ambasadorul algerian.

Cronica zilei
Vicepreședintele Republicii Libe

ria, Bennie D. Warner, a vizitat, în 
ultimele zile, unități economice din 
județul Brașov și obiective turistice 
de pe Valea Prahovei.

în cursul zilei de marți, oaspetele 
«-a înapoiat in Capitală. (Agerpres)

DEVA

Inaugurarea podului 
rutier de peste Mureș 

într-un punct important al circu
lației rutiere și feroviare, la intrarea 
in municipiul Deva, unde se întîl- 
nesc drumurile naționale 78 și 7, co
lectivul șantierului din Deva al în
treprinderii de drumuri și poduri 
București a durat un pod-pasaj 
nou peste rîul Mureș, care a fost 
inaugurat marți, 22 august. Noul 
pod are o lungime de 538 metri, 
dispune de două benzi de cir
culație și trotuare pentru pietoni, 
Podul, care iși întinde brațele pu
ternice de beton peste linia ferată 
dublă Deva-Arad și peste albia 
Mureșului, asigură îmbunătățirea 
simțitoare a circulației auto și a 
transportului de mărfuri și călători 
în această zonă.

într-o telegramă adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune: Terminarea acestei mo
numentale lucrări, cel mai lung pod- 
pasaj peste rlurile interioare din 
țară, am dedicat-o măreței sărbători 
de la 23 August, devansînd termenul 
de punere In funcțiune cu 10 zile. Vă 
asigurăm că atit constructorii, cit și 
ceilalți oameni ai muncii din muni
cipiul Deva, vor face totul pentru a-și 
îndeplini și depăși sarcinile pe care 
le au de realizat in anii cincinalului, 
neprecupețind nimic pentru a da 
patriei noi obiective economice.

REȘIȚA : Noul laminor 
a intrat în probe tehnologice

La Combinatul siderurgic din Re
șița au început probele tehnologice 
la cald ale laminorului degrosisor și 
de semifabricate, important obiectiv 
de investiții din acest cincinal. Prin 
această realizare, pe care constructorii 
și metalurgiștii de aici o dedică săr
bătorii naționale, începe procesul de 
integrare a fabricației în această uni
tate, care va asigura, în final, obține
rea unei producții finite și de semi
fabricate de 1 050 000 tone laminate 
din oțelul produs in combinat. Ca ur
mare a intrării în funcțiune a prime
lor capacități ale laminorului, peste 
600 000 tone de metal din producția 
proprie vor fi prelucrate integral aici, 
în condiții de eficiență superioară. 
(Nicolae Cătină).

În cîteva rînduri
• Pe velodromul olimpic din Mtin- 

chen, au luat sfirșit întrecerile de 
pistă din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism. în proba de viteză 
(profesioniști), japonezul Koichi Na
kano și-a păstrat titlul de campion 
al lumii, intrecindu-1 in finală pe 
vest-germanul Dleter Berckmann. In 
cursa cu antrenament mecanic (pro
fesioniști) victoria a revenit lui Wil
fried Peffgen (R.F. Germania). Pro
ba de semifond cu adițiune de puncte 
rezervată amatorilor s-a încheiat cu 
victoria belgianului Noel Jonckheere 
— 43 p.

• în campionatul european de bas
chet pentru junioare, ce se desfă
șoară în localitatea spaniolă Cuenca, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 74-60 reprezentativa Franței.
• Șah-Club-I.T.B. organizează la se

diul său din Str. Lipscani nr. 21 două 
atractive simultane de șah în compa
nia maeștrilor internaționali Theodor 
Ghițescu și Mircea Pavlov. Primul 
este programat vineri, 25 august, la 
ora 18,00, iar cel de-al doilea se va 
desfășura duminică, cu începere de 
la ora 10,00.

în cadrul competiției polisportive 
naționale „Daciada", Șah Club—I.T.B. 
din Capitală organizează cu începere 
de la 1 septembrie finala Festivalu
lui copiilor la șah. La turneu pot 
participa băieți și fete avînd catego
ria I și a II-a, care la 1 ianuarie 1978 
nu au împlinit 14 ani, precum și cei 
calificați din fazele preliminare ale 
competiției.

împliniri
re pe care o întreprinde partidul 
— formarea omului nou, caracte
rizat printr-o înaltă conștiință re
voluționară, hotărît să-și organi
zeze viața în deplină concordanță 
cu normele eticii și echității so
cialiste, să sporească necontenit șl 
să apere ca lumina ochilor 
cuceririle revoluționare, socialiste 
ale poporului.

Deplin încrezători în justețea 
politicii externe promovate de 
partidul nostru, sărbătorim ziua 
libertății solidari cu eforturile șl 
aspirațiile tuturor popoarelor pen
tru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, o lume a păcii și 
progresului, eliberată definitiv de 
spectrul îngrozitor al războaielor, o 
lume la înălțarea căreia poporul 
român își aduce, fără preget, con
tribuția sa fermă.

...Certitudinea că tot ce ne-am 
propus se va realiza ne-o dă 
faptul că la cîrma țării stă Parti
dul Comunist Român, ne-o dă uni
tatea de monolit a poporului in 
jurul partidului, a conducerii sale, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-o dau aceste nes
temate care sînt marile calități 
ale poporului ce au făcut din 23 
August ziua roadelor bogate, a 
bucuriilor, a marilor noastre împli
niri.

i

minist.ru
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ: 
activitate constructivă, dinamică în promovarea 

unei politici noi pe arena internațională
Dezvoltăm relațiile alît pe linie de stat, cit și pe linie 

de partid, milităm ferm pentru întărirea colaborării și 
solidarității cu toate țările socialiste, cu forțele progre
siste, antiimperialiste din întreaga lume, ne aducem con
tribuția tot mai activă la cauza păcii și colaborării inter
naționale, aceasta corespunzînd intereselor noastre, in
tereselor tuturor popoarelor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la ședința activului central de partid și de stat)

Document programatic de o excepțio
nală valoare teoretică și practică, recenta 
expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința activului central de partid și de 
stat oferă o strălucită sinteză a activității 
internaționale a României socialiste, des- 
chizind, totodată, perspective și mai am
ple participării dinamice, constructive a 
țării noastre la promovarea unei politici 
noi, la soluționarea, in interesul tuturor 
popoarelor, a marilor probleme ale con
temporaneității.

Analiza evoluțiilor și proceselor interve
nite în viața internațională, retrospectiva 
activității desfășurate de partidul și statul

nostru, pe care o prilejuiește aniversarea 
glorioasei insurecții de la 23 August, con
firmă întru totul justețea tezelor, aprecie
rilor și orientărilor stabilite de Congresul 
al Xl-lea și Conferința Națională ale 
partidului în domeniul politicii externe, rea
firmate cu vigoare în expunerea secreta
rului general al P.C.R. Cu legitimă mîn- 
drie și satisfacție se poate constata în a- 
ceste zile aniversare că politica promovată 
de partidul și statul nostru pe arena mon
dială sporește neîntrerupt autoritatea in
ternațională a țării, care se bucură astăzi 
de un prestigiu cum nu a cunoscut nicio
dată de-a lungul întregii sale istorii.

Extinderea relațiilor cu tarile socialiste, cu statele 
in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii
Sub semnul prieteniei și so

lidarității frățești. In expunerea sa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
orientarea fundamentală a politicii externe 
a României de a dezvolta prietenia, solida
ritatea și colaborarea frățească cu toate ță
rile socialiste, de a acționa neabătut și 
perseverent pentru întărirea unității lor, 
considerind că aceasta contribuie la accele
rarea progresului fiecărei țări in parte, la 
creșterea forței și rolului lor in lume, a so
cialismului in ansamblu. In acest spirit, 
partidul și statul nostru au acționat și in 
acest an pentru aprofundarea și amplifi
carea relațiilor de colaborare multilaterală 
cu toate țările socialiste.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tilnit cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
cu prilejul inaugurării lucrărilor de con
strucție a Complexului hidrotehnic Turnu- 
Măgurele — NicopOle ; de asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a intîlnit cu to
varășul Stane Dolanț, secretar al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I. ; cu tovarășul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

• In cadrul istoricului itinerar din aceas
tă primăvară în țări socialiste din Asia, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu 
tovarășii : Hua Kuo-fen, președintele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze ; Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Coreene ; 
Le Duan, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Viet
nam ; Kaysone Phomvihane, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim-mi- 
nistru al Guvernului R. D. P. Laos ; Pol 
Pot, secretarul Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Kampuchia, prim-mi- 
nistru al Guvernului Kampuchiei Demo
crate.

• In prima parte a acestei luni, secre
tarul general al partidului nostru a avut o 
întilnire prietenească, în Crimeea, cu to
varășul Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

• în aceste ultime zile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întilnit cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, care a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie in țara noastră.

• Ca rezultat al convorbirilor la nivel 

înalt, au fost semnate importante documen
te politice : Declarații comune cu R.P.D. 
Coreeană și R. S. Vietnam ; Acordul pe ter
men lung de colaborare economică și teh
nică cu R. P. Chineză ; Tratatul de priete
nie și colaborare cu Kampuchia Democrată. 
Au fost încheiate, în același timp, nume
roase instrumente de colaborare bilaterală.

• S-au dezvoltat în continuare relațiile 
economice ale țării noastre cu țările mem
bre ale C.A.E.R. (Bucureștiul fiind gazda 
celei de-a XXXII-a ședințe a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc), cu 
toate țările socialiste, cărora le revine pon
derea principală în ansamblul relațiilor eco
nomice ale României.

Colaborare fructuoasă. ln
ritul orientărilor Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale, au continuat să se 
dezvolte — așa cum s-a relevat in expu
nere — relațiile de prietenie și solidaritate 
cu țările in curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, care reprezintă o forță activă a 
vieții contemporane in lupta pentru lichi
darea subdezvoltării, pentru o nouă ordine 
economică și politică internațională.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a avut 
anul acesta întîlniri și convorbiri oficiale 
pe pămintul României, sau în țările respec
tive, cu președintele R. A. Egipt, Moham
med Anwar El Sadat ; șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr ; pri
mul ministru al Indiei, Morarji Desai ; șe
ful Guvernului militar federal al Nigeriei, 
Olusegun Obasanjo ; prftnul ministru al 
Guvernului Republicii Populare Angola, 
Lopo do Nascimento ; primul ministru al 
Guvernului Republicii Populare Congo, 
Louis Sylvain-Goma.

• De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit și a purtat convorbiri 
la București cu miniștri, delegații ale parti
delor de guvernămînt din zeci de țări în 
curs de. dezvoltare.

• Se înfăptuiesc, totodată, cu succes pre
vederile celor circa -] QQ de acorduri comer

ciale și de cooperare încheiate cu statele 
în curs de dezvoltare, realizîndu-se în co
mun peste -J 2Q de obiective economice. în 
aceste țări au fost create, în același timp, 
peste 20 de societăți mixte în domeniile in
dustriei, agriculturii, construcțiilor, trans
portului etc.

• Țara noastră acordă asistență tehnică 
statelor în curs de dezvoltare și asigură 
pregătirea unui număr de peste j £ 000 de 
tineri din aceste state în școli și institute 
de învățămînt superior românești.

in-
dezvoltate,

tinuă a 
clusiv cu 
participă activ 
nală a i

în spiritul cerințelor coexisten
ței pașnice Rom^n^a 0 acționat și ac
ționează, totodată, pentru dezvoltarea con- 

relațiilor cu toate țările, 
țările capitaliste
j la diviziunea intemațio- 

muncii, la schimbul mondial de 
valori, pornind de la convingerea, așa cum 
se relevă in expunere, că aceasta con
tribuie 'la promovarea politicii de destin
dere și pace in întreaga lume.

• Ilustrări pregnante în acest sens le-au

Rol activ in înfăptuirea securității europene
înscriind securitatea europeană ca obiec

tiv central al politicii sale externe, Roma
nia acționează cu hotărîre pentru promo
varea cauzei securității și cooperării pe 
continent, pentru aplicarea in viață a pre
vederilor Actului final de la Helsinki.

• în expunerea la ședința activului 
central de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat cu hotărîre 
necesitatea intensificării colaborării pe 
multiple planuri intre statele continentu
lui, pentru o pregătire temeinică a re
uniunii din 1980 de la Madrid.

• Partidul și statul nostru au propus ca 
problemele dezangajării militare și dezar
mării in Europa să stea in centrul aten
ției viitoarei reuniuni de la Madrid.

• Secretarul general al partidului nos
tru, președintele republicii, a pus in evi- . 
dență importanța pe Care ar avea-o în

In primele rinduri ale luptei pentru dezarmare
ln expunerea sa, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a apreciat că, odată cu înche
ierea sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., s-a creat un cadru organizatoric 
nou, mai democratic, de' dezbatere și solu
ționare a problemei vitale a dezarmării, 
esențial fiind acum să se facă totul pentru 
trecerea la măsuri practice pe linia dezar
mării generale, și in primul rind a dezar
mării nucleare. In acest sens, după cum se 
știe, țara noastră a prezentat la această se
siune, pe baza hotărîrii Comitetului Cen
tral al P.C.R. din mai a.c., cunoscutul „De
calog de propuneri1*, care prevede, în prin
cipal :

— înghețarea cheltuielilor militare, a 
efectivelor și armamentelor la nivelul 
anului 1978 și trecerea la reducerea lor 
treptată, astfel ca pînă în 1985 să se 
ajungă la diminuarea nivelurilor ac
tuale cu cel puțin 10—15 la sută ;

— asumarea de către toate statele a
angajamentului ferm de a nu mai am
plasa noi trupe și armamente pe teri
toriul altor state ; ,

constituit vizitele efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu in Statele Unite ale 
Americii și Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, în cursul cărora au 
avut loc convorbiri cu președintele Jimmy 
Carter și, respectiv, regina Elisabeta a Il-a 
și premierul James Callaghan ; șeful sta
tului român s-a întilnit, de asemenea, la 
București, cu cancelarul vest-german Hel
mut Schmidt — aceste contacte la nivel 
înalt materializîndu-se în semnarea unor 
declarații comune, în încheierea a diferite 
înțelegeri de colaborare și cooperare.

cheierea cu rezultate pozitive a negocie
rilor de la Viena privind reducerea efec
tivelor armate și armamentelor din Europa 
centrală, ca o ilustrare a posibilității de 
a se ajunge la înțelegere, ceea ce ar 
deschide calea spre o abordare mai se
rioasă a dezangajării militare pe con
tinent.

© în recenta expunere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
României de a acționa mai activ pentru 
crearea de zone de înțelegere și pace in 
Europa și, in acest cadru, in Balcani, ca 
o contribuție concretă la cauza securității 
europene.

• Țara noastră s-a pronunțat, de ase
menea, pentru realizarea unei colaborări 
mai strinse cu țările dunărene, inclusiv în 
scopul folosirii mai bune a Dunării.

— reducerea treptată a activității 
blocurilor militare, ca măsură tranzito
rie spre desființarea lor concomitentă ;

— realizarea dezangajării militare la 
frontierele dintre state, prin crearea 
unor zone de securitate pe o adincime 
de 15—20 km de la graniță, din care să 
fie retrase trupele și armamentul ;

— aplicarea integrală și generalizarea 
la scara tuturor continentelor a măsu
rilor înscrise in Actul final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare in 
Europa;

— măsuri de dezangajare militară șl 
dezarmare în Europa ;

— măsuri vizînd încetarea cursei 
înarmărilor nucleare și crearea condi
țiilor trecerii la dezarmarea nucleară ;

— încetarea producției, eliminarea 
din dotarea forțelor militare, interzice
rea folosirii și scoaterea în afara legii 
a oricăror arme de exterminare în 
masă ;

— creșterea rolului șl răspunderii

• Organizației Națiunilor Unite In înfăp
tuirea dezarmării ;

— crearea unui cadru organizatoric 
mal democratic de dezbatere și soluțio
nare a problemelor dezarmării.

• în expunerea prezentată la ședința 
activului central de partid și de stat, tova

Pentru stingerea fncarelnr de inenrdare, pentru 
solutionarea pe calea tratativelor 

a problemelor litigiuase
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

a pus din nou in lumină primejdia ce o 
reprezintă persistența unor focare de încor
dare și apariția altora noi, in condițiile in
tensificării luptei pentru reîmpărțirea zo
nelor de influență și dohiinație, subliniind 
necesitatea abolirii definitive a forței și 
amenințării cu forța din viața internațio
nală, soluționării prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor, a conflictelor, a oricăror 
probleme litigioase care pot apărea intre 
state.

• România sprijină activ inițiativele în
dreptate spre o reglementare pe cale poli
tică, prin tratative, a conflictului din Orien
tul Mijlociu — cu participarea tuturor

In sprijinul făuririi noii ordini economice 
internaiiunale, pentru lichidarea subdezvoltării
Unul dintre obiectivele fundamentale ale 

politicii externe a României socialiste, rea
firmat cu putere in expunere, îl constituie 
făurirea unei noi ordini economice inter
naționale.

• Formulînd teza de excepțională va
loare teoretică și practică a existenței unei 
relații de continuitate între mișcarea de 
eliberare națională și lupta pentru lichida
rea subdezvoltării, pentru consolidarea in
dependenței politice și economice, secreta
rul generai al partidului a evidențiat nece
sitatea de a se acorda și în viitor sprijin 
consecvent și eficace țărilor în curs de dez
voltare în vederea reducerii decalajelor 
care le despart de țările dezvoltate, ca mo
dalitate de continuare firească, nemijlocită, 
a luptei împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

• O importanță deosebită ar avea, așa 
cum se arată în expunere, convocarea unei 
sesiuni speciale a O.N.U. consacrate noii 
ordini economice internaționale, în scopul 
adoptării unui document clar și ferm, care 
să stabilească principiile, orientările și căile 
pentru înlăturarea decalajelor și instaurarea

Solidaritate militanta oi partidele comuniste, 
cu toate forțele democratice si progresiste
Expunerea a reafirmat hotărîrea P.C.R. 

de a amplifica și adinei legăturile cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu alte orga
nizații democratice, de a dezvolta unitatea 
de acțiune cu toate forțele progresiste. 
Această orientare fundamentală și-a găsit 
reflectare în activitatea multilaterală des
fășurată de partidul nostru in acest an.

• Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîl- 
nit cu conducători ai partidelor comuniste 
și muncitorești de pe toate meridianele glo
bului : Luigi Longo, președinte al Partidu
lui Comunist Italian, Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comunist din 
Spania, Georges Marchais, secretar gene
ral al Partidului Comunist Francez, Joer- 
gen Jensen, președintele Partidului Comu
nist din Danemarca, Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Japonia, Wil
liam Kashtan, secretar general al Partidu
lui Comunist din Canada, Armand Nicolas, 
secretar general al Partidului Comunist din 
Martinica, Armand Magnin, secretar gene
ral al Partidului Elvețian al Muncii.

• Secretarul general al partidului nostru 
s-a întilnit, de asemenea, cu : Willy Brandt, 
președintele Partidului Social-Democrat din 
R. F. Germania, Berge Furre, președintele 
Partidului de stingă din Norvegia, Gert 
Petersen, președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca.

• Țara noastră a fost vizitată de dele

rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat impe
rativul mobilizării forțelor Înaintate, a tu
turor popoarelor pentru aplicarea în viață 
a prevederilor cuprinse în rezoluțiile sesiu
nii speciale a O.N.U., pentru înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare.

părților interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, la rezolvarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv prin crearea unui stat 
propriu, independent, la asigurarea secu
rității tuturor statelor din zonă.

• Ținînd seama că în Africa s-a creat o 
situație deosebit de gravă, caracterizată 
prin conflicte și ciocniri militare și menți
nerea pericolului unor noi confruntări, 
România militează și va milita și în viitor 
pentru rezolvarea tuturor problemelor con
tinentului de către africani înșiși, exclu- 
zindu-se orice intervenție militară sau de 
altă natură din afară.

unor relații internaționale de tip nou, ba
zate pe egalitate și echitate.

• în concepția partidului și statului nos
tru, măsurile preconizate de sesiunea spe
cială a O.N.U. trebuie să conducă la înfăp
tuirea unor obiective majore, cum ar fi : 
asigurarea accesului liber, neîngrădit, al ță
rilor în curs de dezvoltare la cuceririle 
științei și tehnicii ; promovarea unui co
merț internațional nestînjenit, fără restric
ții și discriminări, care să slujească dezvol
tării ; soluționarea echitabilă a problemei 
materiilor prime și energiei ; reforma sis
temului monetar internațional ; sporirea 
ajutorului acordat țărilor slab dezvolta
te etc.

• România, ca membră cu drepturi de
pline la activitatea „Grupului celor 77“ și 
ca invitată la activitățile mișcării țărilor 
nealiniate, precum și in cadrul participării 
la lucrările organismelor specializate ale
O.N.U., aduce o contribuție substanțială, 
materializată și în cursul ultimului an în 
propuneri și inițiative concrete, la opera 
istorică de edificare a unei noi ordini eco
nomice mondiale.

gații a numeroase alte partide ale clasei 
muncitoare, ale partidelor de guvernămînt 
din țările in curs de dezvoltare, ale mișcă
rilor de eliberare. -

• P.C.R. a promovat schimburi ample de 
experiență și a fost prezent la congresele a 
numeroase partide comuniste, socialiste, a 
altor partide democratice și progresiste, 
manifestindu-și și pe această cale politica 
sa statornică de solidaritate internaționa- 
listă.

• Apreciind ca o necesitate organizarea 
periodică a unor reuniuni internaționale ale 
partidelor comuniste, expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a relevat că este posibil 
de realizat o nouă întilnire de tipul celei 
ținute la Berlin, care să ducă mai departe 
experiența cîștigată, să contribuie la cla
rificarea unor probleme noi din viața in
ternațională și din domeniul ideologic.

• Afirmind hotărirea P.C.R. de a dez
volta ferm în continuare raporturile cu 
partidele comuniste și muncitorești, cu toate 
partidele clasei muncitoare, cu formațiile 
politice progresiste și democratice din în
treaga lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat în expunerea sa că partidul nostru 
va face și în viitor totul pentru întărirea 
unității și solidarității mișcării comuniste 
și muncitorești — pe baza principiilor noi de 
relații, a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară — va milita 
cu aceeași consecvență pentru coeziunea tot 
mai strînsă a marelui front mondial anti- 
imperialist.

România a devenit parte la Protocolul 
privind negocierile comerciale între țările 

in curs de dezvoltare

CONVORBIRI IUG0SLAV0-CH1NEZE LA NIVEL ÎNALT

GENEVA 22 (Agerpres). — Misiu
nea permanentă a țării noastre la 
Geneva a depus la Secretariatul 
G.A.T.T. instrumentul de ratificare 
de către România a documentului de 
aderare la protocolul de negocieri co
merciale între țările în curs de dez
voltare.

Acest protocol, conceput de țările 
In curs de dezvoltare membre ale 
G.A.T.T. ca un instrument de bază al 
traducerii în viață a unei strategii in
ternaționale a dezvoltării, oferă ca
drul juridic prin care statele, pornind 
de la principiul avantajului reciproc, 
își acordă mutual un regim preferen
țial în comerțul dintre ele.

Ilustrind dorința sa de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea cooperării 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
ca unul din mijloacele importante de 
întrajutorare și de instaurare a unor 
relații noi în domeniul schimburilor 
internaționale, România a activat 
pentru a deveni parte la acest pro
tocol.

Hotărîrea țării noastre a fost salu
tată unanim ca o contribuție practi
că la eforturile vizînd lichidarea sub
dezvoltării și edificarea noii ordini 
economice internaționale.

Prin depunerea instrumentului de 

ratificare, România a devenit cea 
de-a 19-a țară in curs de dezvoltare 
parte la Protocolul privind negocie
rile comerciale între țările în curs 
de dezvoltare.

agențiile de presă transmit:
RcOrd. Tntre guvernele Repu

blicii Socialiste România și R.P.D. 
Coreene, la Phenian a fost semnat 
acordul privind transporturile aeriene 
civile între cele două țări.

Convorbiri chino-ameri- 
CanO» După cum transmite agen
ția China Nouă, la Casa Albă a avut 
loc o convorbire prietenească între 
Walter Mondale, vicepreședinte al
S.U.A., și Ciai Te-min, șeful Biroului 
de legătură al R.P. Chineze în Statele 
Unite.

Întrevedere. Ministrul apără
rii al Israelului, Ezer Weizman, a 
avut convorbiri cu Brian Urquhart, 
adjunct al secretarului general al 
O.N.U. pentru probleme politice spe-

BELGRAD 22 (Agerpres). — Marți 
au continuat convorbirile oficiale din
tre Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, și 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. După cum re
latează agenția Taniug, cei doi pre
ședinți au apreciat că au fost obținute 
rezultate remarcabile în dezvoltarea 

ciale, fiind examinată evoluția situa
ției din Orientul Mijlociu.

Vizită. Președintele Consiliului 
de administrație al companiei ame
ricane „Occidental Petroleum", Ar
mand Hammer, a sosit la Moscova 
pentru convorbiri referitoare la dez
voltarea colaborării acestei companii 
cu organizațiile de comerț exterior ale 
U.R.S.S. După cum transmite agenția
T.A.S.S., Armand Hammer va asista la 
ceremonia dării în funcțiune a depo
zitului de amoniac și acid superfos- 
foric din apropiere de Odessa. între
prinderea producătoare, construită pe 
teritoriul Letoniei, și depozitul au fost 
realizate în baza unui acord de 
compensație, în valoare de 20 miliarde 
dolari, încheiat cu „Occidental Pe
troleum", tranzacție la care participă 
și firme vest-germane. 

relațiilor reciproce în perioada de 
după vizita de anul trecut a pre
ședintelui Tito în China și că aceste 
succese reprezintă o bază solidă pen
tru dezvoltarea și îmbogățirea pe mai 
departe a colaborării bilaterale pe 
multiple planuri.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale.

Secretarul general al Li
gii ArUbef Mahmud Riad, care în
treprinde un turneu prin unele state 
arabe, a avut la Abu Dhabi convor
biri cu șeicul Zayed Bin Sultan-Al 
Nahayan, președintele Emiratelor 
Arabe Unite, cu care a examinat pro
bleme privind ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu și din lumea arabă.

Muncitorii feroviari ita
lieni participă la o grevă de am
ploare revendicînd îmbunătățirea 
condițiilor de viață. Potrivjt informa
țiilor, activitatea feroviară pe liniile 
interne este practic paralizată. Greva 
afectează parțial și transporturile fe
roviare internaționale ale Italiei.

si discriminării rasiale J
GENEVA 22 (Agerpres). — Confe

rința mondială pentru lupta împotri
va rasismului și discriminării rasiale 
își continuă lucrările.

Luind cuvintul, în cadrul Comisiei I, 
care pregătește Declarația conferinței, 
reprezentantul României a subliniat că 
acest document trebuie să reaf irme in 
mod clar necesitatea respectării noi
lor principii de relații între state, să 
reafirme faptul că colonialismul, ra
sismul, discriminarea rasială, aparthei
dul, precum și orice formă a politicii 
de dictat și dominație sini în flagran
tă ..contradicție cu noul curs al rela
țiilor internaționale, cu eforturile 
comunității mondiale vizînd instau
rarea unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

Vorbitorul a subliniat necesitatea ca 
declarația să 
multilateral al comunității interna
ționale pentru lupta mișcărilor de 
eliberare națională, inclusiv lupta 
armată, in vederea realizării dreptu
lui imprescriptibil la autodetermina
re. Totodată, a fost relevat faptul că 
agravarea situației din Africa in ge
neral readuce în centrul atenției ne
cesitatea imperioasă de a se adopta 
măsuri ferme și eficace vizînd eradi
carea politicii de apartheid și discri
minare rasială, de reducere a tensiu
nii, de renunțare la forță și regle
mentare pe cale politică, de către a- 
fricani, a tuturor conflictelor existen
te pe continentul african.

reafirme sprijinul

încetarea din viață a președintelui 
Kenyei, Jomo Kenyatta

NAIROBI 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Kenyei, Jomo Kenyatta, a 
încetat din viață, în vîrstă de 86 de 
ani, s-a anunțat la Nairobi.

Primul președinte al Kenyei, Jomo 
Kenyatta, s-a născut într-o familie 
din populația Kikuyu. încă din tine
rețe se impune ca un agitator stră
lucit al maselor, ca un luptător pen
tru dreptate șl independență.

După o perioadă îq care conduce 
Asociația Kikuyu și ziarul „Migwit- 
hania", de la tribuna căruia iși con
tinuă lupta pentru cucerirea inde
pendenței, Jomo Kenyatta pleacă la 
Londra, unde își termină studiile u- 
niversitare. Rămine în capitala An
gliei aproape două decenii, ocupîn- 
du-se de economia, antropologia și 
etnografia Africii și continuînd acti
vitatea de organizare a forțelor de
mocratice din Kenya și de ciștigare a 
njoi adepți la cauza independenței a- 
cestei țări.

întors in Kenya, în 1946, este ales,

Contacte privind evoluția situației din Cipru
NICOSIA 22 (Agerpres). — Pre

ședintele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
a declarat că în urma întrevede
rilor avute cu premierul grec, 
Constantin Karamanlis, a constatat „o 
identitate totală între pozițiile celor 
două guverne în ce privește fondul 
problemei cipriote și a evoluției sale 
viitoare". Spyros Kyprianou a apre
ciat că problema Ciprului a intrat 

un an mai tîrziu, președinte al nou
lui partid Kenya African Union. In 
1952 este arestat de autoritățile colo
niale datorită activității sale. Este con
damnat la închisoare și eliberat dato
rită presiunilor opiniei publice mondi
ale. Autoritățile coloniale ii fixează 
domiciliu forțat intr-o zonă puțin ac
cesibilă. De aici, in pofida greutăților, 
Jomo Kenyatta începe să regrupeze 
conducerea mișcării de eliberare na
țională. După puțin timp revine la 
Nairobi, unde populația îi face o pri
mire triumfală. Este momentul unui 
reviriment in viața politică a țării, 
reviriment ce avea să ducă la obți
nerea independenței la 12 decembrie 
1964.

Potrivit prevederilor Constituției, 
după încetarea din viață a lui Jomo 
Kenyatta, funcția de șef al statului 
va fi preluată, pentru o perioadă de 
trei luni, de vicepreședintele Daniel 
Arap Moi. în acest interval urmea
ză să fie desemnat noul președinte.

într-o nouă fază. în cursul vizitei Ia 
Atena, președintele Ciprului a mai 
avut întrevederi separate cu Harilaos 
Florakis, secretar general al C.C. al 
P.C. din Grecia, și cu Andreas Pa- 
pandreu, președintele Mișcării Socia
liste Panelene, fiind abordate pro
bleme referitoare la evoluția situației 
din Cipru.
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