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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, intr-o vibrantă 
atmosferă sărbătorească, de puternică unitate 
în jurul partidului, al secretarului sau general, 

ieri, în Capitala patriei, a avut loc

SESIUNEA SOLEMNĂ COMUNĂ
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Marii Adunări Naționale și Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste consacrată împlinirii a 40 de 
ani de la înfăptuirea actului revoluționar de la 23 August 1944

Sărbătorim a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă cu succese 
remarcabile în toate domeniile, cu hotărîrea fermă de a 
face totul pentru a asigura ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența tovarășului Nicolae 
• Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului, .miercuri după-amiază a 
avut loc in Capitală Sesiunea, 
solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

. Român,. Marii Adunări Națio
nale și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și. Unită
ții Socialiste consacrată împlini
rii a 40 de. a,ni de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
— eveniment de însemnătate is
torică fundamentală', care a 
marcat începutul Unei noi epoci 
în dezvoltarea societății, româ
nești, a deschis României calea 
unor profunde . transformări re
voluționare, a înfăptuirii celor 
mai înalte aspirații de libertate 

■ și.progres ale națiunii noastre. ■
Ora 16,30. Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinațl la 
sosirea la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, unde 
a avutloc sesiunea solemnă co
mună, cu deosebită căldură, cu 
cele mai alese sentimente de 
stimă și înaltă prețuire, cu vii și 
îndelungi aplauze. Participanta 
la sesiune au ovaționat cu în
suflețire pentru partidul nostru 
comunist, inițiatorul și organi
zatorul revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, care s-a 
afirmat întotdeauna, in momen
tele de. supremă responsabili
tate, ca strălucit strateg și con
ducător al luptei poporului nos
tru. Ei și-au manifestat, în 
același timp, simțămintele de 
dragoste nețărmurită, de stimă 
și profundă recunoștință pe care 
le nutresc pentru secretarul ge
neral al partiduluii președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționar și pa
triot inflflcărat, care și-a închi
nat viața și activitatea propă
șirii și înfloririi scumpei noastre 
patrii, libere și independente, 
cauzei nobile a păcii și înțele
gerii în lume.

In această atmosferă sărbăto
rească, de puternică vibrație pa
triotică, împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în prezidiu 
au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pătan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdet. Ștefan Andrei, 
Ștefan Birlea, Miu Dobrescu, 
Marin Enache, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Radu. Ion 
Stoian, loan Totu, Ion Ursti, 
Richard Winter, Silviu Curti- 
ceanu. Constantin Radu, Gheor
ghe Stoica, Nic’i Ceansescn, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Ion M. Nicolae și Ghno-ghc 
Petrescu, viceprim-ministri ai 
guvernului, Virgil Teodoreseu. 
vicepreședinte al Mar1’ Adunări
(Continuare în pag. a V-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Aniversăm, anul acesta, la 23 August, 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională. antifascistă, și .antiimperialistă. care a' marcat o eră. nouă, de profunde transformări revoluționare în. România, a deschis calea făuririi societății socialiste în țara noastră.Cu prilejui marii sărbători, naționale, doresc ca, în numele Comitetului. Central al Partidului Comunist Români al Consiliului de Stat și al guvernului, precum și al meu personal, să adresez cele mai calde felicitări și urări tuturor participanților la sesiunea șOț lemnă. clasei muncitoare, țărănimii. intelectualității, tuturor' oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor — constructor conștient al

orînduirii noi, socialiste pe pămîn- tul României ! (Aplauze și urale 
puternice ; șe scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Salutăm,' de asemenea, în mod cordial pe șefii de state,’delegațiile de. partid și guvernamentale; precum și pe reprezentanții șefilor de state și de guverne din țările socialiste .și., din pelelalte „țări prietene, care au venit să participe, împreună cu noi,. la marea noastră sărbătoare. ' (Aplauze pu
ternice, prelungite).Doreșc, totodată, să adresăm salutul nostru călduros delegațiilor de partid, precum și reprezentanților partidelor, organizațiilor . de masă , și obștești de pestei hotare, prezenți la această , adunare solemnă. (Aplauze puternice, prelun
gite).Salutăm, de asemenea, cordial pe ambasadorii acreditați în țară ■

noastră, .pe ceilalți1 membri ai corpului diplomatic și reprezentanți permanenți-ai .statelor cu care România întrfeținfe relații. (Aplauze 
puternice, prelungite).De la tribuna acestei sesiuni solemne dorim-să le adresăm tuturor oaspeților noștri, precum și șefilor de state, guverne și partide care au trimis reprezentanți și delegații cele mai dem în aceasta o expresie a bunelor relații prietenești dintre țările și popoarele noastre, o ilustrare a dorinței comune de a întări și dezvolta continuu colaborarea și. conlucrarea, atît pe plan, bilateral, pentru progresul și prosperitatea ’ popoarelor noastre; cîț și pe arena mondială, în lupta pentru pace, înțelegere și. destindere internațională. (Aplauze și urale puternice ;

la sărbătoarea noastră calde "mulțumiri. .Noi ve-

se scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,Semnalul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă l-a constituit insurecția armată, organizată și con- • dusă de Partidul Comunist Român, în alianță cu alte forțe po.lițice, precum și cu armata. Arestarea guvernului de dictatură militară- fascistă a lui Antonescu a pus capăt politicii antinaționale a celor mai reacționare cercuri burghezo-mo- șierești românești, a dus la ieșirea României 'din -războiul ' dezlănțuit- de Germania hitleristă și la intrarea țării noastre în războiul antifascist, alături de Uniunea Sovietică și de celelalte țări ale coaliției antihitleriste. . <înfăptuirea revoluției din august 1944 a constituit rezultatul luptei

Partidului Comunist Român, de unire a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor forțelor naționale pentru apărarea intereselor întregului popor, a integrității și independenței patriei noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).. In anii premergători celui de-al doilea război mondial și în timpul războiului, Partidul Comunist Român a fost singurul partid politic din România care s-a ridicat, cu toată hotărîrea, împotriva fascismului și a războiului, organizînd și conducînd mari bătălii de clasă și antifasciste.Din primul moment al. războiului împotriva Uniunii Sovietice și al aruncării armatei române — de către clica fascistă a lui Antonescu — în acest război, alături de Germania hitleristă, Partidul Comunist Român a chemat întregul popor român la luptă împotriva războiului antinațional, a organizat detașamente de partizani și acțiuni de sabotare a mașinii de război și a trecut la organizarea unităților militare de luptă — gărzile patriotice.în același timp, partidul a desfășurat o largă activitate pentru unirea forțelor muncitorești, anti- imperialiste, patriotice și naționale. în primii ani ai războiului a . fost organizat Frontul Patriotic Antifascist, iar la 1 Mai 1944 s-a realizat Frontul Unic Muncitoresc. în același an, în luna iunie, s-a format Blocul Național Democrat, care reunea principalele forțe politice ale țării.Totodată, partidul nostru a acordat o atenție deosebită întăririi legăturii cu armata, inclusiv cu Comandamentul Suprem al acesteia.Sub conducerea partidului s-a întocmit planul insurecției militare . și s-a trecut la pregătirea și organizarea revoluției. în această acțiune un rol important au avut cadrele din închisori, în frunte cu Gheorghiu-Dej, care, în strrnsă legătură cu activul de bază din

afară, au organizat întreaga acti-l vi ta te.în vara anului 1944, condițiile interne au devenit favorabile trecerii la înfăptuirea revoluției. în țară se accentua nemulțumirea maselor populare, se intensificau și căpătau o tot mai mare amploare acțiunile de luptă și de sabotare a mașinii de război. în rîndul armatei creșteau nemulțumirile împotriva participării la războiul nedrept, antinațional, alături de Germania hitleristă. O expresie a acestor nemulțumiri, a stării de spirit antifasciste și antihitleriste care cuprinsese, practic, întregul popor a constituit-o și crearea, pe teritoriul Uniunii Sovietice, a Diviziei „Tudor Vladi- mirescu", iar apoi a Diviziei „Horea, Cloșca și Crișan".. Pe plan internațional aveau Ioc, de asemenea, schimbări importante în favoarea forțelor antifasciste și anti imperialiste, îndeosebi' ca rezultat al marilor' victorii obținute de armata sovietică, precum și al luptei celorlalte țări din coaliția antifascistă, al mișcării, de partizani din diferite țări ale Europei.în aceste condiții-interne și-in- , ternaționale favorabile, partidul, împreună cu celelalte forțe politice și1 cu armata au hotărît trecerea la acțiune, prin organizarea insurecției armate la 23 August 1944. (Aplauze puternice, prelungite).Revoluția a început prin arestarea guvernului de dictatură mili- tară-fascis’tă și formarea unui guvern de uniune națională, din care făcea parte și Partidul Comunist Român.în aceeași noapte a început lupta împotriva ocupanților hitle- riști, care au încercat să răstoarne noul guvern și să restabilească dictatura militară-fascistă.întreaga armată, împreună cu gărzile patriotice au lichidat în cîteva zile unitățile militare germane, eliberînd Capitala și cea mai mare parte a tării. ■
(Continuare în pag. a Il-a)

Astăzi, 23 August, posturile de radio și 
televiziune vor transmite direct, în jurul orei 
8,30, parada militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală organizate cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 
sociala și națională, antifascistă și antiimpe; 
rialistă din România.
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(Urmare din pag. I) «Din septembrie, armata română, împreună cu armata sovietică au trecut la lupte pentru eliberarea Ardealului de sub ocupația hor- thystă-hitleristă. La sfîrșitul lunii octombrie 1944, întregul teritoriu al patriei a fost eliberat. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Continuînd lupta alături de armata sovietică, armata română a participat, cu toate forțele sale, la marile bătălii purtate împotriva fascismului, la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală din 9 Mai 1945.Tjmp de 8 luni circa 500 000 de ostași ai armatei române au luptat cu eroism și au contribuit, cu grele jertfe de sînge, la victoria împotriva Germaniei fasciste. Despre aceasta stau mărturie cei peste 170 000 de ostași români morți, răniți sau dispăruți în crîncenele lupte purtate împotriva mașinii de război hitleriste, uriașa mobilizare a întregului popor, care a făcut totul pentru susținerea frontului și pentru a contribui la victoria finală asupra fascismului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).în lupta comună a ostașilor români și sovietici s-a reluat și dezvoltat pe o bază nouă frăția de arme româno-sovietică. (Vii și pu
ternice aplauze).Intrarea României în războiul antifascist, alături de Uniunea Sovietică și celelalte țări ale coaliției antihitleriste, a avut un puternic ecou internațional și a fost salutată ca un eveniment de importanță deosebită pentru desfășurarea victorioasă a luptei pentru zdrobirea fascismului. Presa din vremea aceea aprecia că acțiunile României au dus la prăbușirea întregului front hitlerist din Balcani și la scurtarea cu 6 luni a războiului, subliniind Că alăturarea României coaliției antihitleriste a avut loc în condițiile cînd încă nu se precizase soarta războiului, cînd nu apărea clară victoria asupra Germaniei fasciste.Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că. prin lupta sa eroică, prin angajarea sa Jiotărîtă, cu întreaga armată, în marile bătălii pentru înfrângerea Germaniei hitleriste, a fascismului, poporul român a demonstrat, cu puterea faptelor, că nu a avut niciodată nimic comun cu dictatura milita- ră-fascistă și cu participarea la războiul împotriva Uniunii Sovietice. Participarea României, cu întreaga forță, la războiul împotriva Germaniei naziste, luptele grele purtate de ostașii români, sacrificiile uriașe făcute de întregul popor pentru obținerea victoriei finale asupra fascismului" au demonstrat cu putere hotărî rea poporului român de a lupta pentru zdrobirea- fascismului și lichidarea politicii imperialiste de dominație și asuprire, pentru democrație, pentru cauza independenței și libertății popoarelor, a înțelegerii și colaborării în întreaga lume. (Aplauze puternice, îndelun
gate).Acum, la această mare sărbătoare națională, aducem un fierbinte omagiu și cinstim pe toți luptătorii comuniști, socialiști, antifasciști și democrați. pe toți patrioții care au contribuit la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională ! (Vii și pu
ternice aplauze).Aducem un înalt omagiu armatei române și gărzilor patriotice, tuturor militarilor și patrioților care s-au jertfit pentru libertatea și independența patriei noastre! (A- 
plauze puternice).Omagiem și cinstim armata sovietică, pe ostașii sovietici, care au dus grele lupte împotriva fascismului, s-au jertfit pentru înfrînge- rea fascismului! (Aplauze pu
ternice).Cinstim, de asemenea, ostașii armatelor aliate, ai țărilor din coaliția antihitleristă, pe toți partizanii și patrioții din toate țările care au luptat împotriva fascismului! (A- 
plauzo puternice).Fie ca jertfele milioanelor de oameni în marile bătălii contra hitle- rismului, pentru libertate și inde

pendență, să constituie întotdeauna un puternic îndemn în lupta pentru pace și colaborare între toate popoarele europene, între toate națiunile lumii! (Aplauze puterni
ce, îndelungate).Cea mai mare cinstire pe care o putem aduce milioanelor de oameni care și-au dat viața în lupta împotriva fascismului este aceea de a face totul pentru a nu se mai repeta niciodată grozăviile fascismului și ale războiului! (Vii și pu
ternice aplauze).s . Să facem totul pentru a asigura popoarelor dreptul suprem la viață, Via libertate, la independență și pace ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — pace!").

Stimați tovarăși,în cei 40 de ani de Ia revoluția din August 1944, România a parcurs mai multe etape istorice de dezvoltare. Trecerea de la societatea burghezo-moșierească la societatea socialistă multilateral dezvoltată presupune o lungă perioadă istorică, pe care însă,. sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul nostru a par- curs-o în numai 40 de ani.Se poate afirma, fără teama de 
a greși, că în îndelungata sa istorie de peste 2000 de ani, în care poporul nostru a parcurs multe etape grele și importante, epoca acestor 40 de ani este cea mai măreață și înfloritoare din întreaga dezvoltare istorico-socială a poporului român. (Aplauze pu
ternice).Cinstim și prețuim în mod deosebit luptele grele duse, timp de secole, de înaintașii noștri împotriva asupririi străine și pentru formarea națiunii române, a statului național unitar român. Dar trebuie să spunem, totodată, cu legitimă mîndrie, că realizările din epoca deschisă de revoluția de eliberare socială și națională din August 1944 reprezintă o încununare strălucită a acestor lupte de veacuri ale poporului nostru pentru o viață liberă, independentă și fericită, o puternică afirmare a forței creatoare a întregii națiuni. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).România era în trecut o țară slab dezvoltată, cu o industrie și 
o agricultură înapoiate. La a 40-a aniversare a revoluției sale, România se prezintă ca o țară indus- trial-agrară, cu o industrie modernă, puternică și cu o agricultură socialistă modernă, în plină dezvoltare.•'îhJ “-bomparație1 "tu "anill ’11945; producția industrială a țării este, în 1984, de peste 100 de ori mai mare. în industria construcțiilor de mașini producția â crescut în această perioadă de peste 400 de ori, în industria chimică de peste 1 000 de ori, iar în industria metalurgică de peste 100 de ori.S-au dezvoltat puternic, în ritm rapid, și celelalte sectoare economice. Agricultura — în care sistemul socialist de stat și cooperatist reprezintă peste 95 la sută — realizează în acest an o producție de 7 ori mai mare în comparație cu cea din 1945.De asemenea, au cunoscut o dezvoltare puternică știința, învă- țămîntul și cultura — factori fundamentali pentru progresul economic și social, pentru făurirea cu succes a socialismului și comunismului pe pămîntul României. (Vii aplauze).în aceeași perioadă, produsul social a crescut de 28 de ori, iar venitul național de 32 de ori, A crescut puternic întreaga avuție națională, fondurile fixe fiind în acest an de 16 ori mai mari.Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, a greșterii avuției materiale și a puterii economice a patriei noastre s-au putut aloca mijloacele necesare dezvoltării economico-sociale și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al poporului. Pe această bază s-a putut realiza un amplu program de investiții în industrie, 

agricultură și în celelalte sectoare ale economiei naționale, care a crescut an de an, fiind, în 1984, de 108 ori mai mare față de 1945.în același timp s-au realizat vaste lucrări social-culturale care au schimbat înfățișarea orașelor și satelor patriei noastre. Oricine vizitează România poate constata uriașul volum de construcții industriale, agricole, social-culturale, de locuințe. Aceasta a avut un rol important în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).Una din marile realizări ale politicii economico-sociale a partidului și statului nostru o constituie repartizarea și amplasarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării — ceea ce a asigurat condiții egale de muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei noastre, ridicarea la o viață nouă, înfloritoare a tuturor județelor și, îndeosebi, a celor rămase în urmă în trecut.într-o perioadă scurtă, România s-a transformat din temelii, devenind o țară socialistă modernă. A- semeni lui Făt-Frumos din poveste care — după cum se spune — creștea într-o lună cît alții într-un. an, țara noastră crește astăzi, din punct de vedere al producției industriale, în numai trei zile și jumătate cît creștea în 1945 într-un an, iar din punct de vedere al venitului național, realizează în prezent, în doar 12 zile, o creștere e- gală cu întregul venit național din anul 1945. Iată, în fapte, în realități, forța unui popor stăpîn pe destinele sale, forța Partidului nostru Comunist ! Iată ceea ce reprezintă socialismul pentru un popor liber! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“).Toate aceste mărețe realizări sînt rodul muncii eroice a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, ac- ționînd în strinsă unitate, sub conducerea partidului comunist, stăpîn pe destinele sale, își făurește în mod liber propriul său viitor socialist și comunist.Cu prilejul celei de-a 40-a ani-, versări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, adresez eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor cele mai calde felicitări pentru istoricele realizări obținute în aceste 4 decenii și urarea de noi și tot mai mari succese în toate domeniile de activitate! (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!“).

Stimați tovarăși,Mărețele realizări obținute de poporul nostru demonstrează cu puterea faptelor justețea politicii partidului nostru, care se bazează. în întreaga sa activitate, pe principiile invincibile ale socialismului științific, pe concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică. Ele sînt rezultatul aplicării creatoare a adevărurilor o- biective general-valabile la condițiile concrete din țara noastră.Aceste realizări au fost posibile numai în condițiile construcției socialiste, care asigură înfăptuirea celor mai nobile idealuri de dreptate socială și națională, a celei mai umane societăți din lume !Pentru realizarea dezvoltării e- conomico-sociale și făurirea socialismului a trebuit să depunem eforturi uriașe, să facem mari sacrificii, materiale și umane.Așa cum am menționat și altă dată, nimic nu a căzut din cer ! Nimic nu am primit pe de gratis ! Totul este muncă, rodul muncii poporului nostru, al eforturilor sale eroice ! (Aplauze și urale. Se 
scandează „Ceaușescu și po

porul !“). Numai în ultimii 20 de ani am alocat peste o treime din venitul național pentru dezvoltarea economico-socială a țării.Acum, cînd facem bilanțul celor 40 de ani de dezvoltare liberă, socialistă a patriei, putem afirma cu deplin temei că aceste eforturi au fost necesare, că am procedat just, că aceasta este în concordantă cu interesele națiunii noastre socialiste. Fără acest efort nu am fi putut obține marile realizări în construcția socialistă pe care le avem astăzi. Țara noastră ar fi continuat să rămină o țară slab dezvoltată — ceea ce ar fi avut mari repercusiuni negative asupra desti- 0 nelor poporului nostru, a nivelului său general de viață.Doresc și acum, la această mare sărbătoare, să menționez din nou că în această activitate tumultuoasă, de transformare a societății românești, s-au comis și greșeli, s-au manifestat și o serie de lipsuri în diferite domenii de activitate. Dar, comparînd situația de astăzi a țării cu cea de acum 40 de ani, putem să privim cu mîndrie la tot ceea ce am înfăptuit ! Generația noastră, a revoluției și construcției socialiste, și-a făcut cu cinste datoria față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului și comunismului !Dacă, prin abstract, lumea s-ai- putea întoarce înapoi cu 40 de ani și ar trebui să ne alegem din nou calea de dezvoltare, am alege, fără nici o rezervg, tot calea socialismului, am merge cu toată hotă- rîrea pe același drum pe care l-am străbătut în ultimii 40 de ani. .Poate că — dacă am putea avea experiența de acum — unele lucruri le-am putea face, fără îndoială, mai bine, cu mai puține greșeli și lipsuri ; dar am acționa cu toată hotărîrea în spiritul politicii interne și externe din această perioadă, care a asigurat și asigură ridicarea patriei noastre pe o treaptă superioară de civilizație, de dezvoltare economică și socială, asigură poporului nostru o viață liberă, demnă, conduce la întărirea continuă a patriei, a independenței și suveranității naționale. (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate).

Stimați tovarăși,întregul popor întîmpină a 40-a aniversare a revoluției cu realizări remarcabile în înfăptuirea hotă- rîrilor Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale.în condițiile grele internaționale și ale crizei mondiale, țara noastră a continuat să înregistreze progrese însemnate pe calea dezvoltării economico-sociale. în primii doi ani ai cincinalului 1981—.1985 producția industrială a crescut anual cu circa 2,8 la sută., în anul 1983 această creștere a fost de 4,8 la sută, iar pe primul semestru din acest an producția industrială a crescut cu circa 5 la sută. >Am realizat o serie de progrese importante și în agricultură, chiar în condițiile grele ale secetei pre- lungite din 1983. în acest an am obținut, la producția de cereale păioase — grîu-orz — cea mai mare producție din istoria României și avem condiții să obținem 
o recoltă bună la producția din toamnă. (Vii aplauze).Succese importante am obținut și în celelalte sectoare de activitate și, în mod deosebit, în înfăptuirea programelor privind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, îmbunătățirea calității și ridicarea nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii și a eficienței întregii activități economice.Progrese însemnate am obținut ■și în ce privește activitatea de comerț exterior. Sporindu-și puterea economică și diversificîndu-și necontenit producția, țara noastră participă tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, la dezvoltarea colaborării internaționale și a schimbului mondial de valori. în prezent, ■ România întreține relații economice cu 150 de țări ale lumii, volumul comerțului 

său exterior fiind în acest an de 39 ori mai mare decît în 1950. în a- ceastă perioadă exportul românesc a crescut de 50 de ori, iar importul de 30 de ori.România a participat și participă activ la dezvoltarea și perfecționarea activității în cadrul C.’A.E.R. și este hotărîtă ca, în spiritul recentelor înțelegeri convenite la în- tîlnirea la nivel înalt pe probleme economice, de la .Moscova, din luna iunie a acestui an, să-și aducă în continuare întreaga să contribuție la ridicarea la un nivel și mai înalt a colaborării și conlucrării în cadrul acestei organizații, încît ea să ducă la creșterea puterii economice a fiecărei țări membre, să deschidă noi perspective de accelerare a progresului lor economic și social și de ridicare a bunăstării și a gradului general de civilizație al popoarelor lor,> să ducă la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume. (A- 
plauze puternice). Noi considerăm că perfecționarea colaborării în cadrul C.A.E.R. are un rol deosebit în afirmarea relațiilor socialiste ca model de relații noi între state, bazate pe principii de deplină egalitate, de conlucrare internațională echitabilă, reciproc avantajoasă.Și în acest cincinal cercetarea științifică a adus o contribuție însemnată la realizarea hotărârilor Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale. S-au dezvoltat, în continuare, învățămîntul, a crescut nivelul de calificare și de pregătire generală al oamenilor muncii, capacitatea lor de a stăpîni și mînui cu rezultate tot mai bune tehnica modernă din dotarea economiei naționale. Au cunoscut o puternică înflorire arta și cultura noastră socialistă, care s-au îmbogățit an de ah cu noi și valoroase creații — în literatură, în muzică, în pictură, în teatru și cinematografie — inspirate din munca și viața poporului, din marea epopee a construcției socialiste pe care o înfăptuim în patria noastră. S-a intensificat și a căpătat un larg caracter de masă activitatea poli- tico-educativă, de formare a omului nou, înaintat al societății noastre, constructor conștient al socialismului și comunismului pe pămîntul patriei. (Aplauze puternice). Milioane și milioane de oameni ai muncii de toate vîrstele, de la orașe și sate, participă activ la cea mai mare și mai amplă manifestare culturai-educativă pe care' a cunoscut-o vreodată țara noastră — Festivalul național al muncii și creației poporului, „Cîntarea României".în -condițiile' grele economice-riin lume, parti'dul și statul nostru au continuat să acorde o atenție' deb-- sebită ridicării- în continuare <a- nivelului de trai al poporului. La 1 august în acest an s-a încheiat realizarea măsurilor de creștere a retribuției și pensiilor tuturor oamenilor muncii și tuturor pensionarilor. Prin aceasta, retribuția reală, față de 1980, crește cu circa 5,6 la sută, iar pensiile cu circa 5 la sută.Realizarea acestor măsuri demonstrează încă o dată forța economică a patriei noastre, superioritatea socialismului, ca singura orînduire care poate asigura popoarelor dezvoltarea rapidă economico-socială, bunăstarea și fericirea. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,în acest an, în noiembrie, va avea loc Congresul al XlII-lea al partidului care va elabora planul de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1986—1990 și va trasa direcțiile principale ale dezvoltării României pînă în anii 2000.Obiectivul fundamental al planului cincinal 1986—1990 îl va constitui dezvoltarea puternică, în continuare, a bazei tehnico- materiale, înfăptuirea în linii generale a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea condițiilor necesare trecerii, în perioada următoare, la realizarea 

fazei superioare a societății socialiste, la construcția comunismului în România.In centrul activității din noul cincinal vom pune — ca orientări de bază — perfecționarea și modernizarea forțelor de producție ale țării, dezvoltarea intensivă a industriei, accentuarea specializării și . integrării producției, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea mai puternică a productivității muncii, economisirea strictă și valorificarea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei, reducerea costurilor de producție și a cheltuielilor materiale, creșterea substanțială a eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de activitate. In agricultură se va acorda o atenție deosebită ameliorării solului și. creșterii fertilității pă- mîntului prin înfăptuirea unui vast program de irigații, de chimizare și mecanizare completă a lucrărilor, creîndu-se astfel condiții ca agricultura noastră socialistă — bazată pe proprietatea de stat și cooperatistă — să satisfacă pe deplin nevoile economiei naționale . de materii prime.. agricole și cerințele de consum ale populației, să asigure și unele disponibilități pentru schimburile economice internaționale. Față de nivelul anului 1985, producția marfă industrială va crește în perioada 1986—1990 cu peste 35 la sută, iar cea agricolă cu circa 30 la sută.Se va asigura, de asemenea, intensificarea puternică a cercetării științifice, accelerarea introducerii progresului tehnic și creșterea aportului acestuia la modernizarea economiei, la sporirea eficienței întregii activități eco- nomico-sociale.Vom acționa pentru asigurarea unui raport optim între industrie și agricultură, pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale. Va continua realizarea politicii de amplasare teritorială a forțelor de producție, de ridicare economico-socială a tuturor județelor țării, asigurîn- du-se practic ca în nici un județ volumul activității economice pe locuitor să nu fie mai mic de 80 000 lei.Ca rezultat al dezvoltării producției materiale și. creșterii eficienței economice în toate sectoarele de activitate se va asigura sporirea cu aproape 50 Ia sută a venitului național, creîndu-se, pe această bază, condițiile dezvoltării economico-sociale, tot mai intense, a patriei, ridicării nivelului ggțțșfal.. de..frai. a., gradului .ci-. vilizație și” bunăstare a poporălui.în ce privește orientările, de perspectivă ațe. ^dezvoltării .ecdpOr,. micC-sociale a României pînă în anul 2000, avem în vedere o accentuare și mai puternică a laturilor calitative ale activității în toate domeniile . vieții economice și sociale, o creștere mai puternică a productivității muncii, îndeosebi prin intensificarea procesului de electronizare, automatizare și robotizare a tuturor sectoarelor de activitate, a introducerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne.în următorii 15. ani, volumul producției industriale va crește de 2—2,4 ori, ajungînd în anul 2000 la un nivel de circa 2 800— 3 000 miliarde lei, iar producția agricolă de 1,9—2 ori. Se vor crea condiții pentru realizarea unei producții de cereale de circa 35 milioane tone, precum și pentru creșterea puternică a producției de legume, struguri și fructe, în zootehnie se va ajunge, încă de la începutul deceniului următor, Ia un nivel optim al efectivelor- de animale, realizîndu-se, pe această bază, o producție de carne, lapte și alte produse animaliere care va satisface în bune condiții cerințele de consum ale populației în conformitate cu criteriile unei alimentații raționale, științific determinate, menite să contribuie la dezvoltarea sănătoasă și viguroasă a poporului nostru. Ca rezultat al 

dezvoltării producției industriale și agricole, al gospodăririi cu eficiență sporită a resurselor materiale și umane ale țării, venitul național va crește, în următorii 15 ani, de 2,3—2,6 ori, ajungînd în anul 2000 la circa 1 900—2 150 miliarde lei, iar venitul național pe locuitor de 2—2,2 ori.Va fi soluționată pe deplin problema locuințelor, asigurindu-se în medie pentru fiecare locuitor o suprafață locuibilă de 14 metri pă- trați, care, împreună cu dependințele; va totaliza circa 18 metri pătrați pentru fiecare persoană.Se va încheia-procesul de organizare teritorială și de sistematizare a tuturor localităților țării. Ca rezultat al acestui proces, al mecanizării' lucrărilor agricole, al ridicării economice și sociale a tuturor localităților, se va realiza o apropiere, tot mai mare a condițiilor de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe.Pe baza dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a mecanizării și automatizării proceselor de muncă, a creșterii productivității și a întregii activități e- conomico-sociale se vor produce noi schimbări pe calea lichidării deosebirilor esențiale dihtre munca fizică și cea intelectuală, a deosebirilor dintre clase, se va realiza o tot mai strinsă apropiere intre muncitorime, țărănime și intelectualitate, între toate categoriile sociale, ceea ce va determina întărirea unității și coeziunii întregului popor, omogenizarea cres- cîndă, pe o bază nouă, a societății noastre socialiste.Se vor perfecționa, în continuare, relațiile de producție și sociale. va fi ridicată la un nivel și mai înalt activitatea întregului sistem al organismelor democrației noastre muncitorești, revoluționare, participarea unită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii —în calitatea lor de producători, proprietari și beneficiari nemijlociți a tot ceea ce se realizează în țara noastră — la conducerea vieții economice și sociale, a societății, la făurirea în mod conștient a destinului nou, socialist și comunist, al României. 
(Aplauze puternice, prelungite).Toate acestea vor duce la întărirea și mal puternică a statului nostru socialist, a forței economice și sociale a societății noastre, a independenței și suveranității României socialiste.în același timp se va dezvolta gradul de colaborare și cooperare a țării noastre cu celelalte țări și popoare ale lumii, va spori și mai mult participarea României la diviziunea internațională a muncii și la' sbhimbui mondial de valori l'ma- teriale' și-‘spîrittîăle, la eforturile pentru făurirea unei lumi a păcii, înțelegerii'!$t-'colaborării, fără arme și fără războaie.Se poate afirma că în anul 2000 România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată, atît din punct de vedere al industriei, agriculturii, învățământului, științei și culturii, cît și al nivelului general de viață și de civilizație al poporului. Pe această bază se vor crea condițiile materiale necesare care vor asigura trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai largă; în societatea noastră, a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață, în toate domeniile de activitate. (Vii n- 
plauze).Prin înfăptuirea tuturor acestor obiective și orientări pe care le vom dezbate- și adopta la Congresul al XlII-lea al partidului, poporul nostru va face un mare și important pas înainte pe calea dezvoltării și mai puternice a marilor realizări obținute în cele 4 decenii de viață liberă, pe drumul luminos al visului de aur al omenirii — spre comunism. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși.Puternica dezvoltare a forțelor de producție â determinat profunde, .transformări în structura so-
(Continuare în pag. a XlI-a)

In timpul spectacolului omagial dedicat aniversării a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare Socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 i
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(Urmare din pag. a H-a)cială, de clasă a României. S-a dezvoltat puternic clasa muncitoare, care își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a societății noastre socialiste. S-a dezvoltat, de asemenea, puternic țărănimea, devenind o clasă nouă — a țărănimii cooperatiste — care, împreună și în alianță cu clasa muncitoare, constituie baza orînduirii noastre noi, socialiste.In același timp a cunoscut o puternică dezvoltare intelectualitatea, care are un rol de mare însemnătate în întreaga dezvoltare economico-socială a țării, în asigurarea progresului multilateral al societății noastre socialiste, în munca și lupta pentru edificarea noii orînduiri. S-a întărit și consolidat puternic unitatea întregului popor în jurul forței sale politice conducătoare — Partidul Comunist Român. (Aplauze și urale 
puternice).în toată această perioadă partidul nostru a desfășurat o intensă activitate, în vederea perfecționării planificării, organizării și conducerii întregii activități econo- mico-sociale, acordînd o atenție deosebită dezvoltării democrației muncitorești, revoluționare.Am creat un puternic cadru democratic, de participare directă a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea- tuturor sectoarelor vieții economice și sociale, la elaborarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Un rol de seamă în această direcție îl au consiliile oamenilor muncii, instituționalizarea adunărilor generale — ca organe de conducere a activității fiecărei unități economico-sociale — crearea consiliilor oamenilor muncii la județe, precum și constituirea Consiliului Național al Oamenilor Muncii, a Consiliului Național al Agriculturii și a altor organisme la nivel național. La fiecare 5 ani au loc congrese ale oamenilor muncii din industrie, agricultură, la care participă cîte 11 000 de oameni din domeniile de activitate respective, precum și Congresul educației și culturii, al în- vățămîntului, al consiliilor popu-' lare și altele.Considerăm că prin crearea noilor organisme democratice, prin activitatea organizațiilor de masă și obștești, a Organizației Democrației și Unității Socialiste, asigurăm condiții largi, democratice, pentru participarea întregului popor la conducerea societății, a întregii activități economice și sociale, la făurirea de către poporul însuși a propriului său viitor. Putem afirma că noua noastră democrație muncitorească, revoluționară, este cu mult superioară oricăror forme ale democrației burgheze. Vom face totul pentru a dezvolta continuu cadrul democratic al societății noastre, deoarece avem ferma convingere că democrația și socialismul, participarea poporului la conducerea societății constituie chezășia adevăratei libertăți a poporului, a oamenilor, chezășia victoriei socialismului și comunismului ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).Am acționat totodată pentru perfecționarea relațiilor de producție, pentru aplicarea fermă a noului mecanism economic, așezînd activitatea fiecărei unități economice pe principiile autoconducerii și autogestiunii muncitorești. Am creat condiții de participare a oamenilor muncii la fondul de dezvoltare economico-socială și la beneficii, întărind în acest fel și mai mult rolul de proprietari, producători și beneficiari al oamenilor muncii — adevărații stăpîni ai României socialiste.Una din marile realizări ale revoluției noastre socialiste este și rezolvarea justă a problemei naționale, lichidarea pentru totdeauna a inegalității și asupririi, asigurarea deplină a egalității în drepturi pentru toți ogmenii muncii', fără deosebire de naționalitate, întărirea continuă a unității întregului popor în cadrul Frontului Democrației și' Unității Socialiste. (Vii și puternice aplauze). • Avînd în vedere condițiile internaționale, am acordat și acordăm 
o atenție deosebită întăririi capa

cității de apărare a patriei noastre, întăririi armatei, dotării ei cu tot ceea ce este necesar. Deși trebuie să facem eforturi mari în această direcție, conside- . răm că atîta timp cît se menține pericolul de război este necesar să acordăm permanent atenție ridicării capacității de apărare a patriei, întăririi armatei, a nivelului său de pregătire de luptă și politică, pentru a-și putea îndeplini în orice condiții misiunea de apărare a cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).întărim totodată colaborarea cu armatele țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia — și sîntem gata ca, în caz de necesitate, să ne îndeplinim obligațiile ce ne revin în cadrul acestei organizații. în același timp, România se pronunță și militează consecvent pentru desființarea concomitentă atît a N.A.T.O., cît și a Pactului de la Varșovia, pentru desființarea blocurilor militare în general. Dar, indiferent dacă vor mai exista sau nu Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O., România va continua să conlucreze permanent cu armatele țărilor socialiste vecine.Dezvoltăm, de asemenea, colaborarea cu armatele celorlalte țări socialiste, precum și cu armatele altor țări prietene.în întreaga activitate de. construcție a noii orîhduiri a crescut continuu rolul politic conducător al partidului, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce națiunea noastră pe cele mai înalte culmi ale socialismului și comunismului. (Vii și puternice 
aplauze).Și în viitor vom acționa pentru întărirea continuă a statului nostru, a democrației muncitorești, revoluționare, pentru perfecționarea planificării și conducerii activității economice și sociale, a întregii societăți, pentru creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, văzînd în aceasta chezășia realizării tuturor năzuințelor poporului nostru. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,în cei aproape 40 de ani care au trecut de la terminarea celui de-al doilea război mondial, în viața internațională s-au petrecut mari transformări revoluționare. Au a- părut noi state socialiste în Europa, Asia și pe continentul american. Mișcarea de eliberare națională, lupta popoarelor împotriva colonialismului și imperialismului au dus practic la lichidarea sistemului colonial mondial, la formarea de zeci și zeci de noi state independente, care au un rol tot mai activ în viața internațională.Una din cele mai mari cuceriri ale popoarelor este aceea că, în această perioadă, popoarele au putut să împiedice un nou război mondial și să asigure pacea pe planeta noastră.Este adevărat că au avut loc și continuă încă o serie de războaie și conflicte în diferite părți ale lumii, că în această perioadă au fost multe momente critice, care au putut însă fi depășite prin lupta unită a popoarelor, a forțelor progresiste și antiimperialis- te de pretutindeni.Acum omenirea trece printr-o nouă încordare deosebit de gravă, care pune în pericol pacea întregii lumi. Are loc o intensificare a politicii de menținere și de reîmpărțire a zonelor de influență, a politicii de forță și de amenințare cu forța. Cercurile • imperialiste încă nu se pot împăca cu noua situație mondială și încearcă să oprească cursul marilor transformări spre întărirea independenței popoarelor, spre realizarea unei lumi în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, fără nici un amestec din afară. Putem să spunem, pe baza faptelor și realităților istorice de pînă acum, că toate aceste încercări sînt sortite. eșecului. că popoarele care și-au cucerit independența vor reuși să-și consolideze această independență din toate punctele de vedere, să-și asigure adevărata libertate și independență ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).Existența blocurilor militare, cursa înarmărilor și, îndeosebi, a 

înarmărilor nucleare, care au luat proporții uriașe, au determinat creșterea continuă a pericolului unui nou război mondial, care, în actualele împrejurări, s-ar transforma inevitabil într-un război atomo-nuclear. De aceea, trebuie să spunem deschis popoarelor că este în pericol insăși existența civilizației tuturor națiunilor, a înseși vieții pe planeta noastră.Iată de ce problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară, apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor — la existență, la viață, la libertate și independență, la pace. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează „Ceaușescu — 
Pace 1“ „Dezarmare — Pace !“).Uriașele arsenale de arme nucleare deținute de cele două părți — în primul rînd de Statele Unite și de Uniunea Sovietică — pot distruge de mai multe ori întreaga lume. în asemenea împrejurări nu poate exista nici o justificare pentru continuarea cursei înarmărilor, pentru producerea de noi arme nucleare. Atunci cînd se dispune, de fiecare parte, de armamente nucleare în stare să distrugă de mai multe ori întreaga planetă, însăși viața, nu se mai poate afirma că existența, în plus sau în minus, a cîteva sute' de rachete afectează echilibrul militar între cele două părți.Prin trecerea la amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune ale Statelor Unite în unele state din vestul Europei și, ca urmare, la contramăsurile nucleare adoptate de Uniunea Sovietică, în Europa s-a creat o situație deosebit de gravă. Acum, mai mult ca oricînd, este necesar ca popoarele europene să facă totul pentru oprirea amplasării rachetelor americane și a contramăsurilor sovietice, pentru reluarea tratativelor sovieto-ame- ricane, în vederea realizării unui acord cu privire la eliminarea tuturor rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa și, apoi, a tuturor armelor nucleare.Popoarele europene — a căror existență este în primul rînd amenințată — trebuie să-ji asume o răspundere mai mare și să acționeze cu toată hotărîrea pentru schimbarea actualei situații de pe continentul nostru, pentru salvarea Europei de la distrugerea nucleară, pentru apărarea păcii, a vieții și libertății tuturor popoarelor. (Aplauze puternice).La aproape 40 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, în diferite regiuni ale lumii au loc războaie și conflicte care produc uriașe pierderi umane și materiale și amenință tot mai grav pacea întregii lumi. Este necesar să se facă totul, să se acționeze cu cea mai înaltă răspundere pentru încetarea conflictelor militare și pentru trecerea la soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor pașnice prin negocieri.Acordăm o mare însemnătate lucrărilor Conferinței' de la Stockholm pentru încredere, securitate și dezarmare — și vom acționa, în continuare, cu toate forțele, pentru a contribui la încheierea acestei conferințe cu rezultate cît mai bune, pe măsura așteptărilor popoarelor.Considerăm, de asemenea, că este necesar să se facă totul pentru încheierea cu succes a tratativelor de la Viena privind reducerea armamentelor, și armatelor în centrul Europei.România se pronunță și acționează consecvent pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele din Balcani, pentru întărirea încrederii între aceste țări și pentru transformarea acestei regiuni în- tr-o zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem, în același timp, crearea unor asemenea zone în nordul și centrul Europei, precum și în alte părți ale lumii.Pornind de la necesitatea soluționării tuturor conflictelor numai pe calea tratativelor, România se pronunță ferm pentru o Conferință internațională în problemele Orientului Mijlociu, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca unicul reprezentant legitim al poporului 

palestinian. (Aplauze puternice, 
prelungite). Ne-am pronunțat întotdeauna și ne pronunțăm pentru o soluție politică a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru asigurarea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la formarea unui stat palestinian independent. (Aplauze puternice), în același timp, considerăm că o pace dreaptă și trainică trebuie să asigure existența și independența tuturor statelor din Orientul Mijlociu. (Aplauze puternice).în același spirit, ne pronunțăm pențru încetarea războiului dintre Irak 'și Iran și pentru trecerea la soluționarea problemelor dintre aceste două state numai prin tratative. Aceasta corespunde intereselor ambelor popoare, cauzei păcii și destinderii în această regiune și în lume. (Aplauze puternice).în decursul celor 40 de ani. România a sprijinit activ lupta de eliberare a popoarelor, precum și eforturile pentru consolidarea independenței lor naționale.Acordăm un sprijin activ luptei poporului namibian — sub conducerea S.W.A.P.O. — pentru dobîn- direa independenței Namibiei. Ne pronunțăm ferm împotriva politicii de apartheid, pentru asigurarea deplinei egalități și participarea la viața politică, cu toate drepturile, a tuturor cetățenilor Africii de Sud. (Vii și puternice 
aplauze).Relațiile de "inegalitate și inechitate din viața econdmicb-sbcială' mondială au dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace. Acesta este totodată rezultatul direct al vechii politici imperialiste. colonialiste și neocolonia- liste.în ultimii ani, ca urmare a crizei economice mondiale, a politicii dobînzilor excesiv de mari, situația economică s-a agravat în mod deosebit — și, în acest cadru, s-au mărit tot mai mult decalajele dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Toate tratativele purtate pînă acum, sub denumirea generică Nord-Sud, nu au dus practic la nici un rezultat.Ținînd seama de situația gravă în care se găsesc țările în curs de dezvoltare — ale căror datorii externe au depășit 700 miliarde de dolari — este necesară o abordare nouă a problemelor subdezvoltării. realizarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe echitate și egalitate în relațiile dintre state. Considerăm că țările în curs de dezvoltare trebuie să-și întărească solidaritatea și colaborarea, să-și elaboreze o strategie comună pentru a acționa cu rezultate mai bune în relațiile cu țările dezvoltate, în realizarea de noi progrese pe calea dezvoltării lor economico-sociale.în același timp, țările bogate trebuie să înțeleagă că depășirea crizei economice, stabilitatea mondială nu pot fi asigurate fără lichidarea subdezvoltării, fără accesul la cuceririle științei și culturii al tuturor popoarelor lumii.în mod deosebit este necesar să se găsească o soluție radicală problemei datoriei țărilor în curs de dezvoltare. După părerea României, este necesar să fie anulate o parte din aceste datorii pentru țările cele mai sărace, să aibă loc o reducere a datoriei pentru o altă parte a țărilor în curs de dezvoltare, precum și • o reeșalonare generală a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare pe o perioadă mai lungă, cu o dobîndă redusă sau chiar fără dobîndă.în același timp, în interesul întregii dezvoltări mondiale, se impune o reorganizare a sistemului monetar internațional, cu participarea tuturor statelor și stabilirea unei limite maxime a dobînzilor în viitor.Toate aceste măsuri și realizarea noii ordini economice mondiale constituie o necesitate obiectivă și o garanție a dezvoltării tuturor națiunilor, un factor hotărîtor pentru colaborare și pentru pace în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,în cei 40 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, România a desfășurat o intensă activitate internațională, de dezvoltare activă a colaborării și relațiilor sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire so

cială. Astăzi, țara noastră întreține relații cu 150 de state din întreaga lume.Am acordat și acordăm o mare însemnătate relațiilor cu țările socialiste și, în primul rînd, cu vecinii noștri. în acest cadru, o atenție deosebită acordăm dezvoltării relațiilor tradiționale, de prietenie și colaborare, dintre România și Uniunea Sovietică. 
(Aplauze puternice, prelungite).Ne pronunțăm ferm pentru întărirea solidarității și colaborării dintre toate țările socialiste — aceasta avînd o însemnătate deosebită pentru întreaga viață internațională, pentru afirmarea prestigiului socialismului în lume, pentru o politică de colaborare și pace pe planeta noastră. (Vii și 
puternice aplauze).Dezvoltăm, de asemenea, larg relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, în general cu țările mici și mijlocii, sprijinim activ eforturile acestora pentru asigurarea progresului lor economic și social, pentru întărirea independenței naționale. (Vii și 
puternice aplauze).Totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, extindem relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială; La baza, tuturor raporturilor internaționale. cu alte /state situăm ferm, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței., și■! suveranității naționale,; ner amestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării economico-sociale pe care o dorește, fără nici un amestec din afară, de a se dezvolta libere și independente. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Pornind de la problemele complexe ale vieții internaționale, considerăm că este necesară participarea tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, la soluționarea acestora, în interesul fiecărui popor, al politicii de destindere, de colaborare și pace.Considerăm că un rol important revine în această privință Organizației Națiunilor Unite, altor organisme internaționale, care trebuie să contribuie tot mai activ la asigurarea participării, cu drepturi egale, a tuturor popoarelor la viața internațională, la soluționarea marilor probleme complexe ce confruntă lumea contemporană, în interesul destinderii, al independenței și păcii. (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,Partidul Comunist Român a dezvoltat și dezvoltă largi relații de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, acțio- nind consecvent pentru realizarea unei unități noi bazate pe egalitate și respect al dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica sa în concordanță cu situația din țara în care își desfășoară activitatea.Dezvoltăm, de asemenea, largi relații cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide democratice, progresiste, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste și antiimperia- liste de pretutindeni.Considerăm că în' actualele îm- , prejurări internaționale, întărirea colaborării tuturor partidelor și forțelor democratice și progresiste constituie un factor de importanță hotărîtoare pentru soluționarea democratică a problemelor internaționale, pentru progres, independență și pace. (Aplauze 
puternice).Dăm o înaltă apreciere marilor mișcări pentru pace de pretutindeni — și, îndeosebi, mișcărilor pentru pace din Europa — care au un rol tot mai activ în lupta pentru oprirea cursului periculos aj evenimentelor, pentru încetarea amplasării rachetelor cu rază medie de acțiune și a altor măsuri nucleare, pentru înfăptuirea dezarmării și asigurarea păcii.Stă in puterea popoarelor ca, acționînd cu hotărîre și în deplină unitate, să oprească cursul periculos al evenimentelor spre război, spre catastrofa, nucleară, să asigure triumful rațiunii, al păcii pe planeta noastră 1 (Aplau
ze puternice, prelungite).

De la această adunare solemnă adresăm tuturor șefiloi’ de state și guverne, tuturor popoarelor europene și întregii lumi, chemarea de a ne uni eforturile pentru a bara calea unui război mondial, a catastrofei nucleare 1Am reușit timp de aproape 40 de ani să împiedicăm un nou război mondial. Acum ne găsim într-o situație gravă. Pînă nu este prea tîrziu, să facem totul, trecînd peste orice considerente, pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru retragerea rachetelor cu rază medie și a altor arme nucleare din Europa, pentru a asigura dreptul suprem al popoarelor la existență, la viață, Ta independență și libertate, la pace ! 
(Aplauze și urale puternice : se 
scandează „Ceaușescu — pace“).Indiferent de orînduirile sociale diferite din țările noastre, de concepțiile politice și filozofice deosebite, indiferent de existența chiar a unor divergențe sau probleme litigioase dintre unele state, să trecem peste toate acestea, pu- nînd mai presus de toate interesele fiecărui popor, ale omenirii în general, să acționăm cu întreaga hotărîre, răspunzând așteptărilor popoarelor, întregii omeniri 1 Să demonstrăm încrederea pe care fiecare popor — în conformitate ...cu ,condițiile dezvoltării sale politice — a acordat-o guvernelor și șefilor-de state! Să știm să răspundem așteptărilor. și să punem mai presus de. orice pacea, colaborarea, dreptul popoarelor de a fi libere și indepen
dente 1 (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !“).De la această înaltă tribună doresc să reafirm, și cu prilejul acestei adunări solemne, hotărîrea și voința fermă a României socialiste, a întregului popor român de a conlucra activ cu toate statele europene, cu toate țările, în interesul colaborării și păcii, al făuririi unei lumi mai drepte și mai bune, pentru libertatea și independența tuturor națiunilor planetei noastre ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,Sărbătorim a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă cu succese remarcabile în toate domeniile, cu hotărîrea fermă de a face totul pentru a asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Așa cum am afirmat, România dispune astăzi de o bază tehnico- materială modernă care asigură dezvoltarea puternică a întregii economii naționale și înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.Intrăm în cel de-al 5-lea deceniu al dezvoltării noastre libere, socialiste, avînd în față o perspectivă clară, luminoasă. în cel de-al 5-lea deceniu va trebui să punem în centrul activității consolidarea tuturor realizărilor de pînă acum, întărirea pozițiilor României de țară socialistă mediu dezvoltată și trecerea ei într-un stadiu nou, su- perioi- — cel' de țară socialistă dezvoltată.Planul de dezvoltare econo- mico-socialâ 1986—1990 și prevederile de perspectivă pînă în 2000 vor produce noi și mari transformări revoluționare în societatea românească, vor ridica poporul nostru pe o treaptă superioară a dezvoltării sale, vor consolida realizările în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și vor crea condițiile necesare trecerii spre înfăptuirea principiilor comuniste de viață în toate domeniile.Realizările de pînă acum pe dau încrederea și temeiul să afirmăm că dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea acestor mărețe obiective, pentru a asigura poporului nostru o viață tot mai demnă, liberă. Avem toate condițiile pentru a asigura națiunii noastre socialiste un loc demn în rîndul națiunilor întregii lumi ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Să intrăm în noul deceniu al dezvoltării libere, socialiste a României, cu hotărîrea fermă de a face totul pentru realizarea în 

cele mai bune condiții-ă planului pe acest an și a planului pe 1985, asigurînd astfel înfăptuirea cu succes a celui de-al 7-lea plan cincinal și punînd o bază trainică pentru cel de-al 8-lea plan cincinal de dezvoltare economico-socială a României !Am ferma convingere că partidul nostru comunist își va îndeplini și în viitor, cu cinste, misiunea istorică de a conduce poporul nostru spre cele mai înalte culmi ale civilizației umane, spre culmile luminoase ale comunismului! (A- 
plauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!").Sînt convins că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, in st’rînsă unitate în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, vor înfăptui neabătut politica internă și-externă a partidului și statului nostru — care corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni — vor asigura ridicarea continuă a gradului de bunăstare și civilizație al patriei socialiste, întărirea independenței și suveranității României. (Aplauze și urale 
puternice : se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Rog pe prietenii noștri și. pe toți aaspfețft/rtei®es!teH'î(țM4are, care jațij venit să-participe; și-.-pavticipă împreună cu întregul-ilostru popor:1a eeae de-sa 40fea?sa±i®rel-sare a sărtttW terii noastre naționale, să trăns-- mită popoarelor lor sentimentele de prietenie și solidaritate ale poporului român, precum și cele mai bune gînduri și urări de succese cît mai mari în dezvoltarea .economico-socială a fiecărui popor, de bunăstare și fericire, de pacfe și colaborare. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“).în încheiere, adresez tuturor parti-ci panților la Sesiunea solemnă, întregului nostru popor succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze și urale puternice: se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“. 
„Ceaușescu reales, la al XlIIj-lea 
Congres !").Trăiască cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anttim- perialistă — eveniment de importanță istorică pentru destinele poporului nostru ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate; se scandea
ză „23 August — libertate ne-a 
adus !“).Trăiască Partidul Comunist [Român — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, centrul vital al întregii națiuni ! 
(Aplauze și urale îndelungate; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Trăiască minunatul ( și entuziastul nostru popor — constructor al socialismului și comunismului pe pămîritul României,! (Aplauze pu
ternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Să trăiască și să înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România — liberă,} independentă. și demnă. în rîndul tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).Să se dezvolte continuu prietenia și colaborarea cu țările socialiste, cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială ! Să se întărească necontehit unitatea și colaborarea tuturor forțelor democratice și progresiste, a mișcărilor de pace de pretutindeni, în lupta pentru dezarmare, încredere și securitate, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, fără arme și fără războaie ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — România — 
pacea și prietenia !“).Să triumfe înțelegerea și colaborarea între toate națiunile lumii ! Să triumfe pacea pe planeta noastră ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Toți cei prezenți îri 
sală se ridică in picioare și ova
ționează minute în șir, intr-o at
mosferă de puternică unitate și de 
mare entuziasm, pentru Partidul 
Comunist Român și pentru Repu
blica Socialistă România, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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i CANAAN SODINDO BANANA YASSER ARAFAT

ÎNT
JOSE EDUARDO DOS SANTOS, 

președintele M.P.L.A.-Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola

fiiIII
s ■ ■ 8»■»1

pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
s-a intîlnit. în ziua de 22 august, cu to
varășul Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare Angola, care 
participă. . in fruntea unei delegații de 
partid și de' stat, la festivitățile ocazionate 
de aniversarea zilei de 23 August.

înaltul sol al poporului angolez a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu calde 
felicitări cu prilejul sărbătorii naționale a 

■ poporului român și a adresat urări de noi 
succese în opera de construire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

GASPAR

KANG SONG SAN

KITITWA TUMANSI,

SANDOR

membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea 
premierul Consiliului Administrativ al R. P. D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, 22 august, pe Kang Song 
San, membru ăl Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Munci: din Coreea, premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, 
conducătorul delegației de partid și guver
namentale a R.P.D. Coreene care participă 
la festivitățile prilejuite de aniversarea a 40 
de ani de la revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperiălistâ.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc din partea 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar genera! al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Democrate 
Coreene, și a tovarășului Kim Giăng II, 
membru al Prezidiului Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, precum și calde felicitări cu ocazia

HASSAN AL!,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri, pe Hassan Aii. membru 
al Comandamentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist și al Consiliului Co
mandamentului revoluției, ministrul comer
țului din Republica Irak, care participă la 
festivitățile prilejuite de a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944. *

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie 
și calde felicitări cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului român de la 23 August, 
urări de fericire și sănătate din partea pre-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu 
multă cordialitate pe șeful statului ango
lez si a adresat, la rîndul său. poporului 
angolez prieten urări de noi succese pe 
calea dezvoltării libere și independente a 
patriei sale.

în cadrul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost ex
primată deplina satisfacție pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor de prietenie 
si colaborare dintre Partidul Comunist Ro
mân si M.P.L.A. — Partidul Muncii, din
tre România si Angola si a fost reafir
mată hotărîrea de a lărgi conlucrarea re
ciproc avantajoasă dintre tăriile noastre, in 
interesul și spre binele celor două po
poare. al Cauzei păcii si colaborării inter
naționale.

marii sărbători naționale a poporului ro
mân.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
și a rugat să se transmită tovarășului Kim 
Ir Sen și tovarășului Kim Giăng II salutul 
său prietenesc, urări de sănătate și fericire 
perșonală, de noi și tot mai mari succese 
poporului. coreean prieten pe calea edifi
cării societății socialiste.

în cadrul întrevederii — desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească — au fost 
evidențiate cu satisfacție legăturile de 
strînsă prietenie, colaborare multilaterală și 
solidaritate militantă dintre cele dol.iă parti
de, țări și popoare, care se dezvoltă conti
nuu în spiritul și pe baza înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor la cel mai înalt 
nivel. S-a exprimat convingerea că extin
derea și aprofundarea .Tcestor bune rapor
turi este în interesul reciproc, servește cau
za generală a socialismului și păcii in lume.

român — urări de progres si
președintele Nicolae 

rugat să se transmită pre-

ședintelui Republicii Irak. Saddam Hussein, 
iar poporului 
prosperitate.

Mulțumind. 
Ceausescu a 
ședintelui Republicii Irak un salut călduros 
și eeie mai bune urări, iar poporului ira
kian — urări de progres, prosperitate și 
Dace.

în cadrul întrevederii, care a decurs în- 
tr-o ambiantă de prietenie, au fost evocate 
cu satisfacție relațiile de colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre si a 
fost exprimată convingerea că acestea se 
vor amplifica. în continuare, potrivit înțe
legerilor convenite cu prilejul întîlnirilor si 
convorbirilor la nivel înalt tomâno-irakiene.

Tovarașui
le Republici 

intîlnit. miere 
varăsul Canaan 
tele Republicii Zimbabwe, care se află ih 
tara noastră pentru a Participa la festivi
tățile prilejuite de aniversarea a 40 de ani 
de la victoria revoluției ,de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an.tiim- 
Derialistă.

în numele său, al primului ministru Ro
bert Mugabe, al poporului' zimbabwean, 
tovarășul Canaan Sodindo Banana a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde felicitări cu prilejul zilei de 
23 August — sărbătoarea națională a 
României — și a urât poporului român 
noi si importante succese De calea dez-

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe tovarășul Sandor 
Gaspar, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U.. vicepreședinte al Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, președintele 
Consiliului Național al Sindicatelor, con
ducătorul delegației de partid si de stat 
a R.P. Ungare, care participă la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și antiinr- 
pertalistă.

Tovarășul Sandor Gaspar a adresat to
varășului Nicolae Ceausescu, Comitetului 
Central al partidului, din partea tovară
șului Jănos Kădăr. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, și a Comitetului Central 
al P.M.S.U. un cordial și prietenesc salut, 
felicitări călduroase cu ocazia celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă si antiim- 
periahistă, urări de noi si mari succese po-

AHMED BENSOUDA,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit 
miercuri. 22 august, pe Ahmed Bensouda, 
consilier Ia Curtea regală, reprezentant 
personal al regelui Hassan al Il-leă. care 
participă la festivitățile prilejuite de marea 
sărbătoare națională a poporului român de 
la 23 August.

La primire a participat Mohamed Taoufik 
Kabbaj. ambasadorul Marocului la Bucu
rești.

Conducătorul delegației a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea regelui Marocului. Hassan al IÎ-lea, 
în care sint transmise calde felicitări șefu
lui statului român cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională,, antifascista și anti-

malta succeselor ob
iop.oni n cele patru d_

cenii de dezvoltare liberă, independentă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 

și a transmis primului ministru al Repu
blicii Zimbabwe un salut călduros si cele 
mai bune urări. .iar poporului zimbabwean 
prieten Urări de progres și prosperitate, 

în cadrul întrevederii, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială, a fost ex
primată deplina satisfacție pentru bunele 
relații de prietenie si colaborare care s-au 
statornicit între țările si popoarele noas
tre. Totodată a fost manifestată dorința 
comună de a adinei si a amplifica aceste 
raporturi spre binele ambelor țări și ro
toare, în folosul cauzei păcii, destinderii 
si înțelegerii în întreaga lume.

porului român în opera de edificare a 
cietătii socialiste.

Mulțumind pentru salut și felicitări, 
Varăsul Nicolae Ceaușescu a. transmis 
partea sa Si a Comitetului. Central 
P.C.R. tovarășului Jănos Kâdar, precum și 
Comitetului Central al P.M.S.U., un cald 
Salut și cele mai bune Urări, iar poporu
lui ungar prieten noi înfăptuiri in con
strucția socialistă.

în cadrul întrevederii, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească,, au fost sub
liniate relațiile de strînsă prietenie si co
laborare existente intre partidele, popoare
le și tarile noastre. S-a exprimat dorință 
comună de a se acționa pentru promo
varea in continuare a acestor relații pe 
plan politic, economic, tehnico-știintific si 
în alte domenii de interes comun. S-a a- 
preciât că amplificarea raporturilor de 
prietenie, bună vecinătate si colaborare 
dintre țările si popoarele noastre este în 
interesul reciproc, servește caU.zei genera
le a socialismului, păcii, destinderii și în
țelegerii intre națiuni.

imperialistă, multă sănătate și fericire și 
se exprimă dorința extinderii în conti
nuare a relațiilor de colaborare româno- 
marocane in diverse domenii de activitate, 
inclusiv pe arena internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru mesaj și a rugat șă se transmită re
gelui Hassan al II-lea un cald salut și cele 
mai bune urări, iar poporului marocan 
Urări de prosperitate și progres.

în timpul întrevederii, care a decurs în
tr-o atmosferă prietenească, s-au relevat 
relațiile de prietenie și colaborare stator
nicite intre țările noastre și a fost expri
mată convingerea că acestea 
volta continuu. în folosul și 
celor două țări și popoare, al 
și cooperării internaționale.

se vor dez- 
spre binele 
cauzei păcii

. Miercuri, 22 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intîlnit cu tovară
șul Yasser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care participă la manifestările 
ce au loc în țara noastră cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

în numele Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, al poporului palestinian, oaspe
tele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
călduroase felicitări cu prilejul sărbătorii 
noastre naționale, iar poporului român urări 
de. succese tot mai niari în construirea noii 
Societăți.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat satisfacția in legătură cu pre
zența președintelui Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei lă 
marea sărbătoare a poporului român și a 
urat poporului palestinian succese in înfăp
tuirea aspirațiilor sale legitime.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au subliniat cu satisfacție 
bunele relații de prietenie și colaborare care 
se dezvoltă intre Partidul Comunist Român

prim-vicepresedinte al Biroului Politic al C.C. al Mișcării Populare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, pe Kititwa Tumansi, prim- 
vicepreședinte al Biroului Politic al C.C. al 
Mișcării Populare a Revoluției, conducăto
rul delegației Republicii Zair, care participă 
la manifestările consacrate Zilei naționale 
a României. La primire a participat Wjiwa 
Mobutu, sec'retar de stat la Departamentul 
Afacerilor Externe si Cooperării Internatio
nale, membru al guvernului.

Conducătorul, delegației a înminat tovară
șului Njcolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie din partea mareșalului Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, pre
ședinte fondator al Mișcării Populare a Re
voluției, președintele Republicii Zair, in 
care sint adresate șefului statului român 
felicitări din partea militanților Mișcării

JAWAD MANSSOURI,
adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Islamice Iran

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit, 
miercuri, pe Jawad Mjnssouri, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Republicii 
Islamice Iran, care participă la festivitățile 
consacrate. Zilei naționale a României.

Oaspetele a inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea președinte
lui Republicii Islamice Iran, Hojjatol Eslam 
Wal-Moslemin Seyyed Aii Khamenei. în 
care sînt adresate călduroase felicitări cu 
prilejul sărbătorii naționale a poporului 
român de la 23 August. Urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român urări de 
progres și prosperitate. 

și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, 
între poporul român și poporul palestinian, 
în spiritul înțelegerilor convenite cu pri
lejul frecventelor întilniri la nivel înalt. 
S-a exprimat, totodată, dorința de a dez
volta aceste raporturi, corespunzător inte
reselor și aspirațiilor celor două popoare, 
în interesul cauzei generale a păcii, cola
borării și înțelegerii internaționale.

în cadrul întrevederii, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost trecută 
în revistă situația din Orientul Mijlociu, in 
lumina ultimelor evenimente survenite în 
această zonă. S-a subliniat, in acest sens, 
însemnătatea restabilirii unității mișcării 
palestiniene in lupta pentru respectarea 
drepturilor sale fundamentale.

în numele poporului palestinian și al Or
ganizației pehtm Eliberarea Palestinei, to
varășul Yasser Arafat a adresat calde mul
țumiri tovarășului . Nicolae Ceaușescu, în
tregului popor român pentru poziția con
secventă, a României, a șefului statului ro? 
mân privind soluționarea justă și globală a 
problemelor din Orientul Mijlociii, pentru 
sprijinul permanent pe care-1 acordă cauzei 
drepte a poporului palestinian, respectării 
drepturilor sale inalienabile la autodeter
minare și ia crearea unui stat propriu.

Populare a Revoluției, personal a președin
telui fondator al mișcării, președintele 
republicii, cu Prilejul marii sărbători 
naționale a poporului român de la 23 Au
gust.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să'Se transmită lin cald salut si cele 
mai bune Urări președintelui Republicii Zair 
si militantilor Mișcării Populare a Revolu
ției. iar ponorului zairez — urări de pro
gres și prosperitate.

în cadrul întrevederii, care a decurs în
tr-o atmosferă prietenească, au fost subli
niate cu satisfacție raporturile de prietenie 
și colaborate dintre țăriie noastre și s-â 
exprimat dorința de a dezvolta conlucrarea 
bilaterală — pe plan politic, economic și în 
ălte domenii de activitate — in interesul 
ambelor ,țări și popoare, al cauzei păcii șl 
progresului in lume.

iranian urări

a decurs în- 
s-au relevat

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat să se transmită un Salut călduros si 
cele mai bune urări președintelui Republi
cii Islamice Iran, iar poporului 
de prosperitate si Dace.

în cadrul întrevederii, care 
tr-o atmosferă prietenească, 
relațiile de prietenie si colaborare existen
te ihtre țările si popoarele noastre si s-a 
exprimat dorința pentru o dezvoltare si 
mai largă a acestor raporturi, potrivit inte
reselor si aspirațiilor celor două țări si po
poare.
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CONDUCĂTORII DELEGAȚIILOR DE STAT Șl GUVERNAMENTALE
participante la festivitățile prilejuite de sărbătoarea națională a poporului român

CONDUCĂTORII DELEGAȚIILOR DE PARTID
participante la festivitățile prilejuite de sărbătoarea națională a poporului român

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, miercuri dimineață, lă Palatul 
Consiliului de Stat, pe conducătorii dele
gațiilor de Stat si guvernamentale, pe cei
lalți reprezentanți speciali de peste hotare 
care participă lă festivitățile prilejuite de 
marea sărbătoare națională a poporului 
român.

Au luat parte : Hamilton Green, vice
președinte al Guyanei. reprezentant per
sonal al președintelui Republicii Coopera
tiste Guyana, general Maraden Saur Ha- 
lomoan M. Panggabean. președintele Con
siliului Suprem. Consultativ al i Indoneziei. 
Kurtcepe Alptemucin. viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Turcia. Mamdouh 
Mohamed Salem, consilier special al pre
ședintelui R. A. Egipt. AbdUl Majid Sarbo- 
land. membru al C.C, ăl Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Antoine Ndinga Oba. membru al Biroului 
Politic al Partidului Congolez al Muncii, 
ministrul afacerilor . externe. Abdul Abde
laziz Al-Wali, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. S. Yemenit. ministrul aface
rilor externe al R.D.P. a Yemenului. Con
stantines Mihailides. ministru la Președin
ția Republicii, reprezentant al președintelui 
Ciprului. Taher El Măsri. ministrul aface
rilor externe al Regatului HâȘefnit ăl Ior
daniei. Moumin Bahdon Farah. ministrul 
afacerilor externe al Republicii Djibouti, 
Harold Herath. ministrul alimentației Si Co
operativelor din Sri Lanka. Vincent MontS’i 
Makhele, secretar general- al Partidu
lui National, ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Lesotho. Ernest, East- 
man. ministrul afacerilor dxternedâi Renii-' ■ 
blicii Liberia. Nguereka Gaston, ministru 
la Președinția. Republicii, reprezentant spe
cial al președintelui Republicii Centrafri- 
cane.- Georges Ngango. ministru lă Pre
ședinția ' Republicii Camerun. căpitan 
Pathe Mamădou Barry, membru al Comite
tului Militar de Redresare Națională^ mi
nistru pentru întreprinderile mici și mijlocii 
al Republicii Guineea, Chris Rwaka- 
sisi, ministru de stat lă Cancelaria 
președintelui Republicii Uganda. Jean 
Baptiste Boukari Lingani. ministrul apă
rării. înalt comandant al forțelor ar
mate ale statului BoUrkinâ Faso. Jorge 
Monge, vicemin istru ăl industriei, energiei 
și minelor al Republicii Costa Rica. Jo
seph Belmont, secretar pentru probleme 
sociale al Comitetului Executiv Central al 
Frontului Progresist ăl Poporului din 
Seychelles, ministrul muncii, si al asigu
rărilor sociale, Membâ Guirrassy, membru 
al Biroului Politic al Partidului _ Socialist, 
președintele Consiliului Economic și So
cial al Republicii Senegal. Olivio Pires, 
membru al Comisiei Politice a Partidului 
African ăl Independentei jdin Republica 
Capului Verde, M. A. Haque, ministru 

Pentru administratis pămîntului Si; refor
ma agrafă al R. P. Bangladesh. A. A. .Ra
him. ministru de Stat pentru afacerile ex
terne al Republicii India, Ahmed Kayed 
Barakat, ministrul economiei âl R. A. Ye
men. Col. Alois Nsekalije. . membru al C.C. 
ai Mișcării Revoluției Naționale pentru 
Dezvoltate, ministrul învățămintulpi Pri
mar si secundar al Republicii' RUăridezd, 
It. col. Măndi Stanislas. membru âl C.C. 
al partidului UPRONA. ministru la Preșe
dinția Republicii Burundi, : însărcinat CU 
relațiile cu Adunarea Națională, Humphrey 
Mulemba. secretă! general al Partidului 
Unit al Independenței Naționale din Zam
bia. Athman Juma Mhiha. membru âl Co
mitetului National Executiv al Partidului 
Revoluționar din Tanzania, Abdul Rahmăn 
Salim, consilier special ap Emirului Sta
tului Kuweit. Mihail Stefanides. prirh- 
Vicepreședinte al Parlamentului Elen, Mah
moud Mestiri. secretar de stat lă M.A.E, âl 
Republicii, Tunisiene. Mohamed AberkaPe, 
Viceministru, membru al Guvernului Re
publicii Algeriene Democratice și Popu- . 
lare, președintele părții algeriene în Co
misia mixtă româno-algeriană de coope
rare economică,, tehnică și științifică, în
sărcinat cu comerțul, exterior. Antonio 
Cărpino, subsecretar de stat. la . Ministerul 
Justiției al Republicii italiene, Leon 
AUge, delegat general al secretarului ge- 
neral-fondator al Partidului Democratic 
Gabonez. Saif Bin Hamad al Battashi, 
subsecretar de stat pentru .afaceri externe 
âl Sultanatului Oman; Ivan Velloso da 
Silveira Batalha, ambasador, șeful Depar
tamentului pentru Europa din Ministerul 
Relațiilor Externe al Republicii Federa
tive a Braziliei, Pierre Osho, membru al 
Comitetului Central al Partidului Revolu
ției Populare ă BeninUlui, secretar general 
al Adunării' Naționale Revoluționare, Leo 
Brincat, secretar cu probleme internațio
nale al Partidului Laburist din Malta, dr. 
Libero Barulli, președintele Comisiei pen
tru relațiile externe a Consiliului Măre și 
General (parlament) âl Republicii San 
Marino, Fuad Turk, secretar general la 
M.A.E. al Republicii Liban, Adnan Om- 
ran, reprezentantul Ligii Statelor Arabe, 
precum Și ambasadorii. împuterniciți^ de 
statele lor să participe la marea sărbă
toare a poporului român, ai : Australiei : 
E. G. Wliitiam ; Austriei — Andreas Ber- 
lakovich j Belgiei — Jan Frans Ma.es ; Re
publicii Botswana — Samuel Akuna Mpu- 
chane ; Marii Britanii — Philip McKear- 
ney ; Canadei — Jacques Simard ; . Colum
biei — Lucellă Ossman de Duque.; Dane
marcei — Lorenz Petersen ; Ecuadorului 
— Hugo Jativa Ortiz ; Elveției — GaU- 
denz VOn Sails ; Etiopiei Socialiste — 
M. A. Woldie • Republicii Filipine — 
Mario C. BelisariO ; Finlandei — . Jușsi 
MontoneU ; R. F. Germania — Hart
mut Wolfgang Schultze-Boysen ; Ișrae- 

lului — Zvi Slosh ; Statelor Un..t 
Mexicane — Luis Wybo Alfaro ; Nepa
lului — Mifenda Bikram Shah ; Re
publicii Nicaragua — Jacinto Suarez Espi
noza ; Nigerului — Harouna Alu ; Nigeriei 
— Philip Binye. Koroye ; Norvegiei — 
Borre Mdrlees Riise ; Noii Zeelande — 
Naville Hugo Sale Judd; Olandei — A- 
drien MansVeit ; Republicii Peru —- JaVier 
Manuel Ronero Ramirez Alzâmora Por
tugaliei — Luis Quartin ; Sierrei Leone — 
■Sorsoli Ibrahim COnteh ; Republicii Sin
gapore — Kemal Siddique ; Spaniei — 
Jose Ma A de Sotomayor y Castro ; 
Suediei — Per.Bertil Kollberg ; Surinamu- 
lui:— Ronald L, Kensmil ; Thailandei — 
Seth Herabat ; Uruguayului — Marco 
Eduardo CapUrro ; Venezuelei — Rigo- 
berto Henriquez Vera și reprezentantul 
permanent al S.W.A.P.O. la București — 
Bernard Kamwi,

Adresindu-Se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Cei prezenți au transmis, din 
Partea Șefilor de Stat pe Care îi reprezintă, 
a guvernelor și popoarelor lor, mesaje de 
salut, călduroase felicitări cu ocazia ani
versării a 40 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și 
ăntiimperialistă, precum și cele mai bune 
Urări de prosperitate Și progres pentru 
poporul român prieten, succese tot mai 
mari în dezvoltarea multilaterală a țării. 
Oaspeții au dat o înaltă apreciere reali
zărilor obținute de poporul român în dez
voltarea economico-socială a țării, poli
ticii de pace, de largă colaborare promo
vate de România, personal de președin
tele ei, reafirmând, în același timp, do
rința statelor lor de a dezvolta Și diver
sifica în. continuare relațiile de .Colatforâre 
cu țara'-nbăstră în diverse domenii,. de A. 
'amplifica 'conlucrarea pe‘ plan ințerhaț-io* ' 
nai, în.'.avantajul reciproc, în interesul
tuturor popoarelor lumii.

Salutîndu-i pe oaspeți, președintele 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru pre
zența lor la aniversarea marii noastre 
Sărbători naționale, pentru felicitările și 
urările adresate și a rugat Să se transmită 
șefilor de state și guverne Salutul său 
călduros și cele mai bune urări de Sănă
tate. iar popoarelor respective — succese în 
înfăptuirea aspirațiilor lor de progres și 
pace.

Președintele Nicolae CeaușescU ă Subli
niat dorința de a dezvolta pe mai de
parte, pe diferite planuri, relațiile dintre 
România și toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, în interes reciproc, 
al asigurării păcii și securității, al înțele
gerii între popoare, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

Au fost prezenți tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C, ăl P.C.R., ministrtil afa
cerilor externe, lort Stoian, membru suA 
pieaht ăl Comitetului Politic Executiv/ 
Secretar ăl C.C. ăl P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri, la Palatul Republicii, pe 
conducătorii delegațiilor de partid partici
pante la festivitățile prilejuite de cea de-a 
40-a aniversare, a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și alitiim- 
perialisță din țara, noastră.

Au prezentat felicitări Arvo Aalto, pre
ședintele Partidului Comunist Finlan
dez, îlias Iliou, președintele Partidului 
Uniunea Democratică de Stînga (E.D.A.) 
diri Grecia, Koichiro Ueda, Vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist Japonez, Inge Kopp, Vicepreședinte 
al Partidului Socialist Unit din Berlinul 
Occidental, Alice Molley, vicepreședinte al 
Partidului Liberal din Canada, Umberto 
Barulli, secretar genetal al Partidului Co
munist Sanmarinez, Clodomiro Almeyda, 
secretar general al Partidului Socialist din 
Chile, Fuad. Salman, secretar general al 
Partidului Socialist Progresist din Liban, 
Otto Podolsky, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist din Aus
tria, Jan Debrouwerd, membru ăl Biroului 
Politic al C.C., secretar național ai Partidu
lui Comunist din Belgia, Bernard Jeune, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Danemarca, 
Husșein Kulmiye Afrah, membru al Birou
lui, Politic al C.C. al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, vicepreședinte al 
Republicii Democratice Somalia, Dimitris 
Mamakis, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia, tedactor-șef al ziarului „Rizos- 
păstis“, Leonidas Kirkos, membru al Bi
roului Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Grecia — in
terior, Giulio Quercini, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian, Fer
nand Hubsch, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Partidului Comunist 
Luxemburghez. Frank Biesboer. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Olanda, Jaime Serra, mem
bru. al Comisiei Politice U C.C. al Parti
dului Comunist Portughez, Felipe Alcaraz, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
âl Partidului Comunist din Spania, se
cretar general al P.C. din Andaluzia, 
Daniel Naame Daoud, reprezentant al 
Partidului Comunist Sirian, membru al 
Biroului Politic al C.C., responsabil > CU

Departamentul cultural, membru al Direc
țiunii Frontului^ Național Progresist, Chrys- 
tomos Koutoukis. secretar al C.C. pentru 
probleme de educație și presă al Partidului 
Socialist (EDEK) din Cipru. Laase Budtz, 
membru al Comitetului Executiv, președin
tele Comitetului de politică externă al Par
tidului Social-Democrat din Danemarca, de
putat. Holger K, Nielsen, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al Partidului Socia
list Popular din Danemarca, Yussy Ranta, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Social-Democrat din Finlanda, 
deputat în parlament. Parâskevas Avgheri- 
nos, membru al Biroului Executiv al C.C. 
al Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă 
— PASOK din Grecia, deputat în parlamen
tul european, Giulio Ferrarini, membru al 
Adunării Generale și al Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian, deputat, Angelo 
Sabatini, membru al-Direcțiunii Partidului 
Socialist-Democratic Italian, Wilbert Decker, 
secretar cu probleme internaționale al 
Partidului Pacifist Socialist din Olanda, 
Luis Monterroso, membru al Comisiei Na
ționale a Partidului Socialist Portughez, 
primarul municipiului Nazare. Jorge Cristo 
Sahiuin. vicepreședinte al Comisiei Politice 
Centrale a Partidului Liberal din Columbia, 
Mohamed El Khatlb, membru al Comite
tului^ Executiv si al Consiliului Prezidențial 
al’Partidului îstiqlal din Măroc.: Guy 
Poussy. membru al C.C. al Partidului Co
munist Francez, Willy Mohn, membru al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist German. Donald Ramotar, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Partidu
lui Progresist âl Poporului din Guyana, 
Alild Larsen,, membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Norvegia, Paul Lestender, 
membru al C.C. ăl Partidului de Stinsa — 
Comuniștii din Suedia, Franklin Bruno 
Bourg Broc, membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Adunarea Pentru Republică 
din Franța. Christos Katsiyannis. reprezen
tantul Partidului „Noua Democrație" din 
Grecia, deputat de Attica. Vir Badhur Singh, 
reprezentantul Partidului Congresul Na
țional Indian (I). ministrul irigațiilor în 
guvernul statului Uttar Pradesh, Alfonso 
Tanga, membru al Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin din Italia, se
nator. Gioilamo Pellicano. membru al 
Consiliului Național al Partidului Repu
blican Italian. Mordechai Gur. membru al 
conducerii Partidului Muncii din Israel,

David Alton Patrick, reprezentantul Parti
dului. Liberal din Marea Brltanie. deputat 
în Camera Comunelor. Allan Shaefer. mem
bru al Consiliului national financiar al Par
tidului Democrat din S.U.A.. consilier de 
politică externă al președintelui partidului.

Șefii delegațiilor de partid au adresat 
secretarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socia
liste România, calde felicitări cu prilejul 
gloriosului jubileu al poporului român, din 
partea conducerilor și a membrilor parti
delor pe care le reprezintă, au dat o înaltă 
apreciere Succeselor obținute de poporul 
român în anii de după eliberarea țării, 
subliniind în mod deosebit perioada ulti
melor două decenii, de cînd in fruntea 
partidului și statului nostru se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Adresînd tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai 'vii mulțumiri pentru invitația 
de a participa la marea sărbătoare a po
porului român, oaspeții de peste hotare au 
relevat importanța acțiunilor și inițiative
lor României socialiste, ale Partidului Co
munist Român, ale secretarului său gene
ral pentru întărirea continuă a colaborării 
partidelor comuniste și muncitorești, a 
partidelor socialiste, democratice și pro
gresiste, pentru împlinirea marilor aspirații 
de pace, progres și prosperitate ale tuturor 
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La rindul său, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a mulțumit pentru participarea 
delegațiilor de partid de peste hotare la 
sărbătoarea națională a poporului român, 
evidențiind că aceasta constituie o expre
sie a bunelor raporturi de prietenie si 
colaborare existente între România și țările 
respective, între Partidul Comunist Român 
și partidele reprezentate la aniversarea ac
tului istoric de la 23 August 1944, a dorin
ței comune de a dezvolta în continuare 
aceste relații, spre binele țărilor și popoa
relor noastre, al cauzei generale a păcii și 
socialismului în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită șefilor de partid, popoarelor 
respective un salut călduros și cele mai 
bune urări de succes în activitatea lor.

La întilnire au luat parte tovarășii Ion 
Stoian, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

(Urmare din pag. I)
Naționale, Tamarâ Dobrin, pre
ședinta executiv al Conciliu
lui Național al Frontului demo
crației șl Unității Socialiste, Mihai 
Burcă, Eduard Eisehburger și 
Constantin Arseni, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
Vasile Vîlcu, . președintele Comisiei 
Centrale de Revizie ă P.C.R., Ion 
Gheorghe Maurer, inenibru de partid 
Cu stagiu din ilegalitate, Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Maria Ciocan, 
vicepreședinte ăl Consiliului de Stat, 
general-colonel Vasile Mileâ. priPi- 
adjuiici al ministrului apărării națio
nale, șeful Marelui Stat Major, Du
mitru Radu Popescu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Radu Beligan, 
director al Teatrului Național, Stela 
Moghioroș, Viembră de partid cu 
stagiu din ilegalitate, Filip Geltz, 
membru de partid cu stagiu din 
ilegalitate, Andrei Neagu, general (r), 
președintele Comitetului foștilor 
luptători și veteraiițlbr de război irn- 
potrivă fascismului, Florin Tănăsescu, 
directorul institutului de cercetări 
științifice și inginerie tehnologica 
pentru industria electrotehnică, Dia- 
manta Laudoniu, directorul între
prinderii de cercetare- și producție 
semiconductori București, Paul Blaier, 
directorul întreprinderii „23 August" 
București, Constantin Dumitrii, di
rectorul întreprinderii, de mașini 
grele București. Uie Bologâ, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii de utilaj chimic „Grivița 
roșie" București, Mihălache Nicules- 
cu, maistru la întreprinderea de 
mașlni-unelte și agregați București,. 
Erou ăl Muncii Socialiste, Ștefania 
Ionescu, președintele C.A.P, Puilneiu, 
județul Teleorman, Mihalachfc Măr
gean, directorul I.A.S. Urleasca, ju
dețul Brăila, Tache Voicu, rectorul 
Institutului politehnic București, 
Poliana Cristescu, președintele Con
siliului Național âl Organizației Pio
nierilor, Silvia Morar, studentă, 
vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C., 
de la Institutul politehnic București, 
Ion Anton, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste România.

în prezidiu au luat loc, de ase
menea, Erich Honecker, Secretar ge
nerai al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al Re

publicii 'Democrate Germane, Li Xiân- 
niăii, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic ăl Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, președintele Republicii Popu
lare Chineze, Samora Moises Mgchel, 
președintele Partidului FREL1MO, 
președintele Republicii Populare Mă- 
Zambic, Gaafar Mohamed Nirneiri, 
președintele Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republicii De
mocratice Slldăn, Jose Eduardo dos 
SantOS, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele Repu
blicii Populare Angola, general Mo
hammad Zia-ul Haq, președintele 
Republicii Islamice Pakistan, Canaan 
Sodindo Bâhana, președintele Repu- 
bliCii Zimbabwe, Yassâr Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Vitalii IvânoVici Vorotnikov, 
membru al Biroului Politic ai Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist ai Uniunii Sovietice, președinte
le Consiliului de Miniștri al R.S.F,S. 
Ruse, Kâng Song Sah, membru âl 
Biroului Politic âl Comitetului Cen
tral ăl Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Consiliului Admihistrativ 
al R.P.D. Coreene, Radovan VlaikO- 
Vici, Vicepreședinte al PtezidiUlui 
R.S.F. Iugoslavia, Abdel Rauf Al 
Kassen, prim-ministru ăl Republicii 
Arabe Siriene, Stanko Todorov, 
membru âl Biroului Politic ăl Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele . Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, Josef 
kempny, membru ăl Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului . Co
munist din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Național Ceh, Tadeusz 
Porebski, membru al Biroului Poli
tic, secretar ăl Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, Sandor Găspăr, membru al Bi
roului Politic al Comitetului -Central 
ăl Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, vicepreședinte al Consiliului 
Prezidențial, președintăle Consiliului 
Național al Sindicatelor din R.P. Un
gară, Pedro Mifet Prieto, membru ăl 
Biroului Politic și al Secretariatului 
Comitetului Centrat al Partidu
lui Comunist din Cuba, mem
bru al Consiliului de Stat, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dong Sy Ngtlyen, membru su
pleant al Biroului Politic ăl Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
municațiilor și transportărilor, gene

ral Maraden Saur Halomoan Pang
gabean, președintele Consiliului Su
prem Consultativ al Republicii Indo
nezia, Hussein Kulmiye Afrah, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez, vicepreședinte al Republicii, 
Kurtcepe Alptemucin, viceprim-mi
nistru ai Guvernului Republicii Tur
cia, Arvo Aalto, președintele Parti
dului Comunist Finlandez, Humphrey 
Mulemba, secretar general al Parti
dului Unit âl Independenței Naționa
le din Zambia, Datuk MuSa Hitam, 
viceprim-ministru ăl Guvernului Ma- 
layeziei, Mihail Stefanides. prim-m- 
cepreședinte al Parlamentului elen, 
Clodomiro Almeyda, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile, 
Umberto Barulli, secretar general al 
Partidului Comunist Sanmărinez, Ri-
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goberto Padilla Rush, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Hon
duras, Damdinghln Țeden, membru 
supleant al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ministrul silviculturii și in
dustriei de prelucrare a lemnului, 
președintele Asociației de prietenie 
mOngolo-românâ, Saly Vongkhamsao, 
membru al Secretariatului Comitetu
lui Central al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului Național al Planificării, 
Ilias Iliou, președintele Partidului 
Uniunea Democratică de Stingă 
(E.D.A.) din Grecia, Koichiro Uadă, 
vicepreședinte al Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Japonez, Kititwa Tumansi, prim-vi- 
cepreședinte al Biroului Politic al 
C.C, al Mișcării Populare a Revolu
ției din Zair, Hamilton Green, vice
președinte al Guyanei, reprezen
tant personal al președintelui 
Republicii Cooperatiste Guyana, 

Alice Molloy, Vicepreședinte al 
Partidului Liberat din Canada, Page 
Kopp, vicepreședinte al Partidului 
Socialist Unit din Berlinul occiden
tal, Abdul Majid Sarboland, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Democratic al Poporului din Afganis
tan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

în sală se aflau membrii C.C. al 
Partidului Comunist Român, depu
tății Mării Adunări Naționale, mem
brii Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
miniștri, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, participanți la in
surecția din August 1944, generali ac
tivi și în rezervă, membri ai condu
cerii unor instituții centrale, oameni 
ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene.

în sală Se aflau, de asemenea, 
delegațiile de partid și de. Stat, gu
vernamentale, ale partidelor Comu
niste, socialiste, social-democrate Șt 
ale altor formațiuni politice,. repre
zentanții unor șefi de state și de 
guverne, alte delegații și persoane 
oficiale din 109 țări Care participă 
la manifestările prilejuite de a 
40-a aniversare a Zilei de 23 August.

Au ăsistat șefii misiutiilor diploma
tice acreditați in România, atașați 
militari, alți membri ai corpului di
plomatic, precum și trimiși speciali 
și corespondenții presei străine lă 
București.

Pe fundalul scenei se află portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, înca
drat de drapelele partidului și statu
lui. Era înscrisă urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“.

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

Sesiunea solemnă a fost deschisă 

de tovarășul Manea MăneScu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a spus t

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

' Distinși oaspeți dc peste hotare, 
distinși membri ai corpului diplo
matic,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Vă rog să-mi permiteți să declar 
deschisă Sesiunea solemnă Comună a 
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, a Marii Adunări 
Naționale și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste consacrată celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
ăntiimperialistă de la 23 August 1S44 
— eveniment epocal care se înscrie 
în cronica de aur a poporului român.

Salutăm cu căldură si deosebit 
respect prezența la această sesiune 
solemnă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
CeaUșescu, eminenți revoluționari și 
patrloți. spre care se înalță, in acest 
moment jubiliar, cele knai alese 
ginduri și sentimente de profundă 
admirație, de stimă șl dragoste ale 
întregului popor român.

Salutăm prezenta celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului, a distinșilor noștri oaspeți 
de peste hotare, a corpului diplo
matic. a tuturor participanților Ia 
aceasță festivitate.

Stimați tovarăși,
Aniversăm actul istoric, cutezător 

al eliberării patriei intr-un moment 
în care ne pregătim să intîmpinăm 
cu noi și remarcabile înfăptuiri 
Congresul al XlII-lca al Partidului 
Comunist Român. în acest cadru săr
bătoresc, nutrim cu toții Sentimente 
de îndreptățită mindrie patriotică 
pentru mărețele realizări pe care po
porul român, sub steagul invincibil 
de luptă al partidului nostru comu
nist. le-a obținut in patru decenii de 
deplină libertate, independentă și su
veranitate națională, cu deosebire 
după cel de-ăl IX-le.a Congres. în 
anii cei mai glorioși de progres și 
civilizație ai României socialiste.

într-o impresionantă unitate în ju
rul Partidului Comunist Român, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea. toți oamenii muncii din patria 
noastră ăduc cea mai înaltă cinstire 
marelui act istoric din August 1944, 
prin munca creatoare consacrată în
făptuirii neabătute a Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre Comunism.

De la această înaltă tribună, adu
cem un vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a cărui îndelun
gată activitate revoluționară, de pes
te 50 de ani. acoperă cea mai eroică 
perioadă de luptă a Partidului Co
munist Român, a clasei muncitoare, 
a întregului nostru popor.

Istoria noastră națională a înscris 
pentru totdeauna. în paginile el cele 
mai luminoase. înflăcărată parti
cipare a tovarășului Nicolae 
CeaușescU la organizarea marilor bă
tălii revoluționare pentru libertatea 
și independența patriei, pentru pro
gres social, rolul său hotăritor de 
strălucit strateg și conducător politic, 
in împlinirea nobilelor idealuri ale 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul străbun al României, pentru 
binele și fericirea poporului român.

Ilustrul hostru președinte se 
bucură de un imens prestigiu în via
ta internațională contemporană ; 
doctrina tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în domeniul politicii ex
terne a dobindit dimensiuni univer
sale, inițiativele de dezarmate, co
laborare și pace, demersurile sale 
statornice pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte au un puter
nic ecou în conștiința tuturor po
poarelor.

Stimați tovarăși,
în această zi de grandioasă sărbă

toare a tuturor românilor, in numele 
Comitetului Central ăl partidului, 
Marii Adunări Naționale și Consiliu
lui Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. în numele în
tregului nostru popor, adresăm 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rugămintea respectuoasă 
de a lua cuvîntul la Sesiunea solem
nă consacrată împlinirii a 40 de ani 
de la înfăptuirea actului revoluțio
nar de la 23 AUgust 1944.

Primit cu puternice aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Ampla cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost Urmărită 
cu deosebit interes, cu profundă sa
tisfacție, cu deplină aprobare, fiind 
subliniată în . repetate rinduri cu 
îndelungi aplauze, ovații și urate.

Sesiunea solemnă se încheie intr-o 
atmosferă de aclincă vibrație patrio
tică. Urale și ovații neșfirșite au 
răsunat in marea sală a Palatului 
Republicii. Se Scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. 1", „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — pace !“. 
Sint momente înălțătoare, de intensă 
satisfacție, care exprimă sentimen
tele de nețărmurită încredere in 
Partidul Comunist Român, de fier
binte dragoste, stimă și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, de a cărui viață șl 
activitate revoluționară sint indisolu
bil legate mersul ferm înainte al 
României socialiste spre noi culmi de 
progres și civilizație, creșterea pres
tigiului ei în rindul națiunilor lumii.

Intr-o deplină unitate de cuget și 
simțire, cei prezenți la sesiune — iar 
prin intermediul transmisiei directe 
a posturilor noastre de radio și tele
viziune — toți cetățenii patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au participat la evo
carea actului revoluționar de la 23 
August 1944, cu sentimentul deplinei 
încrederi în viitor, însuflețiți de do
rința de a edifica, sub conducerea 
partidului, societatea socialistă și co
munistă pe pământul României.
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INTERVIUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului grec „Ta Nea“

ORDIN DE ZIal Comandantului suprem al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, a primit la 18 august a.c. pe Con- ■ 
stantin Galanopoulos, trimis special al ziarului grec „Ta Nea", căruia i-a 
acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, peste cîteva zile po
porul român va sărbători cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă. De aproape două de
cenii, dumneavoastră sînteți 
conducătorul României. Am dori 
să ne prezentați cele mai impor
tante realizări obținute de țara 
dumneavoastră în decursul aces
tei perioade și direcțiile în care 
se vor îndrepta eforturile dum
neavoastră in următorii ani.

RĂSPUNS : Poporul român sărbă
torește 40 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă cu rezultate 
remarcabile în dezvoltarea sa econo
mico-socială. în această perioadă 
venitul național a crescut de circa 32 
de ori, producția industrială este, în 
1984, în comparație cu anul 1945, de 
peste 100 de ori mai mare.. Sînt ra
muri industriale, cum este, spre 
exemplu, construcția de mașini, în 
care producția a crescut de peste 400 
de ori. Am creat, de fapt, o industrie 
nouă, modernă, in stare să soluțione
ze cele mai importante probleme 
ale producției, atit pentru necesită
țile interne, cit și pentru export.

Am obținut rezultate importante și 
în agricultură, care este cuprinsă în 
proporție de peste 95 la sută în sec
torul socialist — cooperatist sau de 
stat. în comparație cu aceeași pe
rioadă, producția agricolă este de 7 
ori mai mare.

Pe baza dezvoltării forțelor de pro
ducție și a creșterii venitului națio
nal am reușit să realizăm un vast 
program de investiții. Volumul aces
tora este, de asemenea, de peste 100 
de ori mai mare in comparație cu
1945. Oricine vizitează România poa
te constata amplul program de con
strucții industriale, agricole, social- 
culturale și de locuințe. Aș menționa 
faptul că, în această perioadă, peste 
80 la sută din populația României s-a 
mutat în locuințe noi.

Odată cu realizarea acestui vast 
program de investiții, am alocat, an 
de an, importante mijloace necesare 
ridicării continue a nivelului de trai, 
material și spiritual, al poporului.

Despre forța economiei României
• socialiste vorbesc și realizările din 

cincinalul 1981—1985, care s-au obți
nut în condițiile grele ale crizei, eco
nomice mondiale. în primii doi ani, 
1981—1982, producția industrială a 
crescut într-un ritm anual de 2,8 la 
sută, în 1983 am realizat o creștere 
a producției industriale de 4,8 la sută, 
iar în primul semestru al acestui an, 
de circa 5 la sută. Am continuat pro
gramul de investiții și de realizare ,a 
unor lucrări importante, printre care 

'și Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
dat in funcți.upa.în^aceșt an.

în același’timp, .am adoptat noi 
măsuri privipd. .creșterea nivelului 
de trai, prin"’maj'brăfeă’ retribuției 
tuturor categoriilor.' de oameni ai 
muncii și a pensiilor, care s-a înche
iat la 1 august anul acesta. Pe aceas
tă bază, retribuția reală a crescut în 
comparație cu anul 1980 cu 5,6 la 
sută, iar pensiile, cu circa 5 la' sută.

Am obținut succese deosebite în. 
dezvoltarea științei, învățămintului, 
culturii — factori hotărîtori pentru 
progresul fiecărui popor, cu atit mai 
mult pentru construcția societății so
cialiste. ; . ’ .

Pe ansamblu. România s-a trans
format diritr-o țară agrară, cu o in
dustrie înapoiată, într-o . țară induș- 
trial-agrară,.cu o industrie și o agri
cultură moderne, în plină dezvoltare, 
în 40 de ani am parcurs mai multe 
etape istorice — de la orînduirea 
burghezo-moșierească, cu profunde 
rămășițe feudale, la societatea socia
listă multilateral dezvoltată.

Pe bâza acestor realizări, ne pro
punem ca, pîriă în anul 1990, și în 
perspectivă, pînă în 2000, să înfăp
tuim Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de creare a condițiilor 
pentru trecerea la faza superioară, 
la societatea comunistă.

Vom pune accentul pe dezvoltarea 
mai puternică a bazei energetice și 
de materii prime pe seama resurselor 
interne. în industrie vom accentua 
dezvoltarea intensivă a producției, 
ridicarea calității și a nivelului 
tehnic.

Avem în vedere ca, pînă în 1990, 
să încheiem programul de irigații și 
îmbunătățiri funciare, care va asigu
ra ca circa 60 la sută din suprafața 
arabilă a țării să fie irigată — creînd 
astfel condițiile pentru obținerea 
unor recolte sigure, în orice condiții 
de climă.

Privind în perspectivă, în anul 
2000, România va deveni o țară so
cialistă multilateral dezvoltată din 
toate punctele de vedere și va putea 
trece la realizarea în viață a princi
piilor comuniste de muncă, de viață, 
de repartiție.

ÎNTREBARE : Cunoscînd bo
gata dumneavoastră activitate 
teoretică și practică, am dori să 
ne împărtășiți părerea dum
neavoastră cu privire la căile și 
mijloacele specifice de a couț 
struț socialismul și în alte țări, 
în lumina experienței actuale.

RĂSPUNS : După cum este bine 
cunoscut, trecerea omenirii la o nouă 
orînduire socială, superioară, la so
cialism, constituie o necesitate 
istorică a dezvoltării economico-so- 
ciale a, fiecărui popor, a omenirii în 
general.

Actualmente, într-un număr impor
tant de țări se realizează în viată 
principiile socialiste, iar în alte țări 
se acționează pentru trecerea pe 
calea socialistă. Inclusiv actualul 
guvern al Greciei a adoptat opțiu
nea pentru o transformare socialistă 
a' tării.

Aș dori să menționez că procesul 
de construcție socialistă a avut și 
are loc in condiții economico-sociale 
grele și deosebite de la o tară la 
alta. După cum este cunoscut, so
cialismul a început să fie construit 
în țări cu un nivel mai redus de 
dezvoltare economico-socială ; dar 
aceste țări au realizat asemenea pro
grese încît astăzi ocupă un loc im
portant în viata Economică interna
țională. Am vorbit. în acest- sens, 
de realizările României. Se poate 
afirma că numai în condițiile socia
lismului au putut fi realizate. în
tr-o perioadă atit de scurtă, aseme
nea transformări economice si so
ciale.

De aceea, pe baza rezultatelor de 
pînă acum, a tendințelor generale, se 
poate afirma, cu deplin temei, că 
transformarea socialistă a lumii con
stituie singura cale, că aceasta este 
viitorul întregii omeniri. Desigur, 
din experiența de pînă acum și pe 
baza tendințelor actuale, se. poate a- 
firma că trecerea pe. calea socialistă 
va avea loc în condiții foarte dife
rite de Ia tară la tară, de la o re- 
giune la alta. Dealtfel, forța socia
lismului constă nu în uniformizarea 
și realizarea unui anumit model, ci 
în adaptarea principiilor universal 
valabile la condițiile naționale, isto
rice ale fiecărei țări.

Pornind de la aceste căi concrete 
de dezvoltare socialistă, trebuie să 
menționez însă că, după părerea 
mea. indiferent de formele de rea
lizare a socialismului, trebuie în
făptuite anumite cerințe si princi
pii de bază pentru a se putea vorbi 
de o transformare socialistă reală a 
unei țări. Printre acestea sînt. fără 
îndoială, problemele legate de pro
prietatea asupra mijloacelor de pro
ducție. problemele repartiției produ
sului social și a venitului național 
pe principii de echitate și dreptate 
socială. în același timp, vor trebui 
asigurate condițiile dezvoltării inde
pendente, dreptul fiecărui popor de 
a-și hotărî viața în mod liber, fără 
nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Avînd in ve
dere deosebitul interes care 
există in lumea contemporană 
față de condiția și soarta omu
lui, am dori să cunoaștem pă
rerea dumneavoastră in această 
privință, inclusiv asigurarea 
drepturilor și libertăților omului 
în România.

RĂSPUNS : într-adevăr, în lumea; 
contemporană există o preocupare 
tot mai intensă față , de condițiile, de 
muncă și de viață ale oamenilor, ale 
popoarelor. Trebuie să spunern că 
multe popoare, și un număr mare de 
oameni, trăiesc încă în condiții foar
te grele, de inegalitate, de asuprire, 
sînt lipsiți de drepturi politice, de 
posibilități de a participa activ la 
viața economico-socială a țărilor res
pective.

Din acest punct de vedere, s-ar pu
tea afirma că numai socialismul va 
asigura adevărata eliberare a omului 
și manifestarea deplină a personali
tății umane, sub' toate aspectele. în 
România, odată cu dezvoltarea eco
nomico-socială, am acționat — și fa
cem totul — pentru realizarea unui 
nou umanism, a unei noi democrații, 
care se bazează pe necesitatea asigu
rării condițiilor materiale si spiri
tuale de participare activă a tuturor 
categoriilor sociale, a întregului po
por, la conducerea activității econo
mico-sociale, a întregii țări.

în locul democrației burgheze, am' 
creat o democrație nouă, muncito- 
rească-revoluționară, de participare ’ 
directă a întregului popor la condu
cerea societății. în toate unitățile 
economico-sociale funcționează consi
lii ale oamenilor muncii, ca organe 
deliberative. Adunările generale ale 
oamenilor muncii din fiecare unitate 
sînt, de fapt, organe colective de con
ducere a activității fiecărei• unități. 
Am creat organe colective de condu
cere ale oamenilor muncii la județe, 
iar — Ia nivel național — avem Con
siliul Național al Oamenilor Muncii 
și Consiliul Național al Agriculturii. 
La fiecare 5 ani au loc congrese ale 
oamenilor muncii, ale agriculturii, la 
care participă cite 11 000 de oameni. 
Au loc, de asemenea, congrese ale 
educației și culturii, ale învățămîn- 
tului, științei și altor sectoare. Un 
rol important îl au, în această pri
vință, sindicatele, organizațiile de ti
neret, de femei și alte organizații de 
masă și obștești, ale oamenilor de 
știință și cultură și altor categorii 
sociale. Prin aceste organisme și or
ganizații larg democratice, reprezen
tanții direcți ai tuturor categoriilor 
sociale iau parte la elaborarea poli
ticii generale interne și externe a 
țării. j

în același timp, avem consiliile 
populare, ca organe locale de stat 
alese prin vot universal. Din consi
liile comunale, orășenești, județene 
fac parte aproape 60 000 de oameni. 
Și, desigur, avem Marea Adunare 
Națională, ca organ suprem al statu
lui— ales, de asemenea, prin vot u- 
niversal. Pentru a da posibilitatea 
cetățenilor să poată alege pe cei mai 
buni, atit la alegerile pentru consi
liile populare cit și pentru Marea 
Adunare Națională se propun 2—3 
candidaturi pentru un loc de deputat.

Am creat deci un cadru nou, larg 
democratic — am putea spune — unic 
în felul său, prin care întregul' po
por ia parte activă la conducerea 
statului, la elaborarea politicii inter
ne și externe și, desigur, la înfăp
tuirea ei. Sintern gata să ne compa
răm cu orice formă a democrației 
burgheze — și sîntem convinși că 
vom ieși pe primul loc.

ÎNTREBARE : ' Domnule pre
ședinte, avînd in vedere situația 
internațională actuală, care de
vine din ce în ce mai încordată, 
am dori să cunoaștem opinia 
dumneavoastră privind căile și 
mijloacele de depășire a obsta
colelor existente în calea secu
rității și cooperării pe continen
tul european, al destinderii 
mondiale.

RĂSPUNS : într-adevăr, în viața 
internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă, cum nu a 
mai existat de la al doilea război 
mondial pînă acum. S-a intensificat 
mult cursa înarmărilor si. îndeosebi, 
a celor nucleare, au loc diferite con
flicte, acțiuni de încălcare a libertă
ții popoarelor, de amestec în trebu
rile lor interne.

Considerăm că situația internațio
nală gravă a făcut să crească perico
lul unui nou război mondial, care, în 
actualele împrejurări, s-ar transfor
ma. inevitabil. într-uh război nuclear. 
Avînd în vedere cantitățile uriașe de 
arme nucleare deținute de cele două 
părți — care pot distruge de mai 
multe ori întreaga omenire — se 
poate spune că un război nuclear va 
duce nu numai la mari distrugeri 
umane și materiale, dar și la dispari
ția a înseși condițiilor pentru exis
tența vieții pe planeta noastră.

Trecerea la amplasarea rachetelor 
americane în unele state din vestul 
Europei și. ca urmare, la contramă- 
surile anunțate de Uniunea Sovieti
că, au agravat și mai mult întreaga 
situație mondială, dar, în mod deose
bit, situația din Europa. Iată de ce 
noi considerăm că problema funda
mentală a epocii noastre este aceea 
a opririi' cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, asigurarea 
dreptului suprem al oamenilor la 
existență, la viață, la libertate și 
la pace.

Considerăm că este necesar să fa
cem totul pentru a opri cursul eve
nimentelor spre război, spre cata
strofă nucleară. Este necesar să se 
oprească realizarea amplasării rache
telor americane și a contramăsurilor 
nucleare ale Uniunii Sovietice, să fie 
reluate tratativele, dintre cele două 
țări, în vederea realizării unui acord 
privind eliminarea totală a rachete
lor cu rază medie de acțiune din Eu
ropa și, apoi, a tuturor armelor nu
cleare.

în acest sens am adresat, dealtfel, 
împreună cu primul ministru Andreas 
Papandreu, o scrisoare directă con- 
dp.cătogilor de stat ai, Uniunii. Șo- 
vietice și S.U.A. ■ ’' '

Avînd îp vedere situația gravă 
care s-a creat, considerăm că po
poarele. continentului nostru trebuie 
să-și asume o răspundere mai mare 
și să acționeze cu toată hotărîrea 
pentru a salva Europa de la un 
război nuclear, pentru a asigura pa
cea și independenta popoarelor eu
ropene. în general, ne pronunțăm 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la măsuri de dezar
mare generală, la reducerea chel
tuielilor militare, pentru . măsuri de 
încredere și securitate in Europa și 
în întreaga lume.

Acordăm o mare însemnătate con
ferinței de la Stockholm pentru în
credere, securitate și dezarmare. 
Considerăm că trebuie să facem to
tul pentru realizarea unor relații noi. 
de încredere, de colaborare, pentru 
o unitate a Europei, bazată pe res
pectul orînduirii sociale din fiecare 
țară, pe independența fiecărui popor.

Deși situația este foarte gravă, 
avem convingerea că este posibil să 
se reia politica de destindere, să se 
realizeze înțelegerile necesare pri
vind dezarmarea — inclusiv solutio
narea problemei rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa — să 
se asigure o politică de- colaborare 
și de pace.

ÎNTREBARE : Cu tot respec
tul față de persoana dumnea
voastră și profunda admirație 
față de eforturile dumneavoas
tră de a construi un viitor mai 
bun pentru România, aș dori 
să ne explicați, domnule pre
ședinte, care sînt răspunderile 
pe care marile puteri ar putea 
să și le asume in lumea con
temporană, ca și rolul pe care 
țările mici și mijlocii ar trebui 
să-l joace pentru salvarea păcii 
și securității internaționale.

RĂSPUNS : Consider că probleme
le complexe ale vieții internaționale 
pot fi soluționate numai cu efor
turile si participarea egală a tuturor 
statelor, indiferent de mărimea sau 
de orînduirea lor socială.

Fără nici o îndoială că marile pu
teri au un rol important și răspun
deri mari în asigurarea politicii de 
destindere și a păcii. Dar proble
mele privesc — repet — toate po
poarele lumii, și fiecare națiune tre
buie să-și asume răspunderea pen
tru a participa activ la soluționarea 
lor.

în această direcție o mare însem
nătate acordăm țărilor mici și mij
locii, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate. Toate acestea re
prezintă o puternică forță, care poa
te avea un rol foarte important in 
soluționarea problemelor într-un 
mod democratic, în interesul pro
gresului economico-social al fiecă

rui popor, al independenței și su
veranității fiecărei națiuni.

Este necesar să facem totul pen
tru ca relațiile dintre state să se 
bazeze pe principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pentru a se re
nunța la politica de forță și de ame
nințare cu forța.

Acordăm o mare însemnătate creș
terii rolului Organizației Națiunilor 
Unite., al altor organisme internațio
nale, în soluționarea problemelor 
mondiale. De asemenea, considerăm 
că un rol important revine popoare
lor, maselor populare de pretutin
deni, în asigurarea unei politici de 
destindere, de pace, în făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

ÎNTREBARE: România, dum
neavoastră personal, domnule 
președinte, ați manifestat o 
preocupare constantă în promo
varea cooperării multilaterale 
dintre țările balcanice. Cum a- 
preciați, în acest context, elabo
rarea practică a unui „Cod al 
bunei vecinătăți" și, de aseme
nea, eforturile pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă 
denuclearizatd ?

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
întreține relații de bună colaborare 
cu toate statele din Balcani. Consi
derăm că este necesar să intensifi
căm eforturile pentru dezvoltarea 
în continuare a colaborării și coo
perării bilaterale si multilaterale — 
ca un factor important al apropierii 
și întăririi conlucrării dintre țările 
din zona noastră.

în acest sens apreciez în mod 
deosebit realizarea, în ultimii ani, a 
unor întilniri și reuniuni pe diferite 
probleme ale colaborării economice, 
precum și activitatea unor organis
me im domeniul științei, medicinii, 
sportului și altele.

România se pronunță ferm pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine.

Considerăm că ar fi necesar să se 
realizeze o întîlnire la nivel înalt 
între șefii de state și de guverne 
pentru a stabili împreună căile dez
voltării colaborării și realizării o- 
biectivelor de pace în Balcani. în 
acest cadru, s-ar putea ajunge la 
elaborarea unor principii de bază 
sau a unui „Cod al bunei vecinătăți"
— cum spuneți dumneavoastră — 
care să ducă la realizarea unui acord 
general al colaborării și bunei ve
cinătăți.

ÎNTREBARE : Cu doi ani în 
urmă v-am întrebat, domnule 
președinte, care este părerea 
dumneavoastră asupra proble
melor Mării Egee și asupra pro
blemei cipriote. Permiteți-mi 
să vă pun din nou această în
trebare. avînd în vedere în mod 
deosebit faptul că constituirea 
așa-numitului „stat turco-ci- 
prioț" este considerată în Gre
cia Ca ’o lovitură dată principii- 
lor suveranității și integrității 
teritoriale, care gr putea afecta 
climatul politic în regiune.

RĂSPUNS :. România s-a pronun
țat întotdeauna pentru rezolvarea 
problemei cipriote .pe calea tratati
velor, precum și pentru soluționarea 
problemelor generale din Marea 
Egee pe baza negocierilor și a 
bunei înțelegeri . dintre Grecia 
și Turcia. Este, adevărat că. 
între timp, au avut loc noi eve
nimente care au complicat și mai 
mult situația. Dar, cred, că tocmai 
aceasta demonstrează o dată în plus 
că trebuie făcut totul pentru o so
luție politică, pe baza negocierilor 
directe intre cele două comunități 
din Cipru, precum și pe baza unei 
înțelegeri corespunzătoare și a unui 
sprijin activ din partea Greciei și 
Turciei. Noi considerăm că este in 
interesul întregii populații din Cipru 
să se asigure7 un stat bazat pe con
lucrarea dintre cele două comuni
tăți, păstrînd independenta și inte
gritatea Ciprului.

ÎNTREBARE: Grecia și Româ
nia, țări cu relații istorice înde
lungate, și-au făurit cu succes 
un climat de încredere reciprocă 
și de cooperare. Ce credeți că 
ar putea fi făcut pentru a pro
mova în continuare acest climat 
și care este mesajul dumnea
voastră pentru poporul grec ?

RĂSPUNS: Relațiile dintre Româ
nia și Grecia se bazează pe tradiții 
istorice foarte îndelungate. în dife
rite etape ale dezvoltării lor. țările 
noastre au conlucrat și s-au întraju- 
torat în lupta pentru independentă, 
pentru progres.

Actualmente se poate spune că re
lațiile dintre țările noastre sint bune
— chiar foarte bune — că am rea
lizat o dezvoltare importantă a co
laborării economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale. Desigur, există încă 
largi posibilități — și considerăm că 
trebuie să acționăm. împreună, pen
tru extinderea în continuare a aces
tei colaborări reciproc avantajoase.'

în același timp, tarile noastre au 
conlucrat activ pe plan international, 
au adoptat o serie de poziții comu
ne în lupta pentru destindere, pen
tru pace. O conlucrare cu rezulta
te tot mai bune se realizează si în 
ce privește dezvoltarea colaborării 
în Balcani.

în încheiere, aș dori să urez. în 
primul rînd, o dezvoltare tot mai 
puternică a colaborării dintre po
poarele și țările noastre.

Urez, totodată, poporului grec 
prieten succese tot mai mari in dez
voltarea sa economico-socială. multă 
prosperitate, bunăstare și pace.

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

Sărbătorim împlinirea a patru decenii de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă — eveniment de însemnătate isto
rică fundamentală pentru destinele întregii națiuni — 
în condițiile în care poporul român, strins unit în ju- 

, rul partidului său comunist, obține succese însemnate 
în înfăptuirea prevederilor celui de-al Vll-lea plan 
cincinal, a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a 
țării în etapa actuală, în asigurarea unei noi calități 
a muncii și vieții în patria noastră.

Revoluția de eliberare socială și națională — al cărei 
început a fost marcat de insurecția armată de la 
23 August 1944. organizată și condusă de Partidul Co
munist Român in colaborare cu alte forțe politice și 
cu armata — a inaugurat o eră nouă în multimilenara 
noastră istorie, a deschis calea înfăptuirii unor 
profunde transformări revoluționare în toate dome
niile. a creat condițiile necesare edificării victorioase 
a socialismului pe pămintul României. în cei patru
zeci de ani care au trecut de la declanșarea revoluției, 
țara a străbătut un drum de mărețe realizări în. dez
voltarea forțelor de producție și perfecționarea rela
țiilor sociale, în progresul științei, învățămintului și 
culturii, in creșterea nivelului de trai al maselor 
populare. Prin realizările sale economice și sociale și 
prin politica sa consecventă de pace, și colaborare, 
România a dobîndit un binemeritat prestigiu pe plan 
internațional, și-a asigurat un loc demn in rindul 
tuturor națiunilor lumii.

La aniversarea istoricei victorii din August 1944 
aducem un fierbinte omagiu tuturor comuniștilor, re
voluționarilor. antifasciștilor și patrioților. care, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, au acționat 
cu bărbăție și abnegație pentru cauza libertății și 
independenței României. în același timp, cinstim 
nepieritoarele fapte de eroism săvîrșite de ’oștirea 
română, care, la chemarea înflăcărată a partidului 
nostru comunist, a întors. în totalitatea ei. armele îm
potriva trupelor hitleriste. acoperindu-se de glorie și 
dînd grele jertfe de singe în crîncenele încleștări pen
tru eliberarea deplină a teritoriului național și apoi, 
mai departe, în bătăliile purtate pentru eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pentru înfrîngerea definitivă a 
Germaniei naziste. Cinstim, de asemenea, armata so
vietică, pe ostașii sovietici, care au dus greul luptelor 
și au dat cele mai mari jertfe, aducîndu-și contribu
ția hotărîtoare la victoria asupra fascismului. Aducem, 
totodată, o înaltă cinstire memoriei ostașilor celorlalte 
țări ale coaliției antihitleriste, partizanilor și luptă
torilor antifasciști de pretutindeni, care și-au dat 
aportul la zdrobirea mașinii de război hitleriste. la 
înfrîngerea fascismului.

Poporul român omagiază măreața victorie din Au
gust 1944 intîmpinînd cu realizări deosebite Congresul 
al XIII-lea al partidului, eveniment de însemnătate 
istorică, care va deschide noi și luminoase perspective 
de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație, progres 
și bunăstare, marcînd o etapă decisivă în înfăptuirea 
Programului Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

împreună cu întregul nostru popor și răspunzînd 
grijii permanente ce le-o poartă partidul și statul nos
tru socialist, ostașii Republicii Socialiste România, 
acționînd in spiritul celor mai bune tradiții ale arma
tei noastre, întîmpină marea sărbătoare de la 23 Au
gust cu noi succese în pregătirea lor militară și po
litică. in formarea lor ca luptători temeinic instruiți,

cu o” înaltă conștiință patriotică și revoluționară, gata 
oricind să-și facă datoria față de patrie, față de partid, 
să apere cu cinste mărețele înfăptuiri ale națiunii 
noastre socialiste.

Militind neabătut pentru transpunerea în viață a 
concepției Partidului Comunist Român privind 
apărarea patriei de către' întregul popor, a principiilor 
doctrinei militare naționale, forțele armate și-au per
fecționat și adincit colaborarea cu gărzile patriotice și 
formațiunile de pregătire militară a tineretului, cu 
celelalte componente ale sistemului apărării naționale 
și, indeplinindu-și cu răspundere misiunile de bază, 
își aduc, totodată, o contribuție de seamă la realizarea 
programelor de dezvoltare economico-socială. participă 
activ la viața politică și spirituală a țării.

Pornind de la realitățile lumii contemporane, care 
demonstrează că pericolul de război n-a fost înlătu
rat. partidul și statul nostru socialist — promovind 
ferm o politică de pace și înțelegere cu toate națiu
nile lumii — va acorda, și în continuare, toată aten
ția întăririi forțelor armate, instruirii. înzestrării și 
ridicării nivelului lor de pregătire militară și politică, 
pentru a asigura munca pașnică a poporului, indepen
dența, suveranitatea și integritatea patriei — Repu
blica Socialistă România.

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

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă vă adresez cele mai calde felicitări și vă 
urez noi succese în îndeplinirea misiunii încredințate 
de patrie, popor și partid !

Cu mindria de a fi ostașii unei țări prospere, libere 
și independente, părtași activi la făurirea prezentului 
socialist și viitorului comunist al României, acționați 
cu întreaga voastră pricepere si energie pentru 
desăvîrșirea pregătirii voastre militare și politice, con- 
tribuiți activ, alături de întregul nostru popor, la în
făptuirea neabătută în viață a politicii interne și ex
terne a partidulifl și statului. Dezvoltați realizările 
obținute în cinstea marii sărbători de la 23 August, 
întîmpinați Congresul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu rezultate superioare în întreaga voastră 
activitate !

Slujiți cu nețărmurit devotament cauza sacră a li
bertății și independenței patriei, a bunăstării și ferici
rii poporului, idealurile socialismului și păcii 1

în cinstea marii noastre aniversări,
, ORDON:

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

★
Trăiască a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România !

Trăiască Partidul Comunist Român - forța politică 
conducătoare a societății noastre socialiste I

Trăiască harnicul și talentatul popor român - con
structor eroic al societății socialiste multilateral dez
voltate I

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste 
România, scut al libertății și independenței patriei I

Trăiască scumpa noastră patrie - Republica Socia
listă România I

NICOLAE CEAUȘESCU
Comandant suprem al Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România

de la victoria
și națională,

de 
na- 

Româ- 
Nicolae

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului, oaspe
ții străini prezenți la festivitățile 
prilejuite de marea noastră sărbă
toare au asistat, după încheierea' se
siunii solemne, la un spectacol oma
gial dedicat aniversării a 40 de ani 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944.

Prin ampla sa desfășurare de forțe 
artistice, spectacolul a adus un vi
brant omagiu actului de la 23 August
1944. care a schimbat hotăritor des
tinul României.

Spectacolul debutează într-o atmos
feră de aleasă sărbătoare. Mari for
mații corale, profesioniste și de ama
tori. laureate ale Festivalului națio
nal „Cîntarea României", reputați so
liști vocali, toți cei ce-și aduc contri
buția la reușita acestui eveniment ar
tistic se află pe scenă interpretînd 
„40 de ani de glorii și-împliniri", 
cantată în primă audiție, emoționant 
imn de slavă a trecutului eroic al pa
triei, a deceniilor de viață nouă a 
României, indisolubil legate 
numele celui mai iubit fiu al 
țiunii noastre, ctitorul 
niei moderne, tovarășul 
Ceaușescu : Sintern uniți vom fi ori
cind / Urmîndu-ne conducătorul 
/ Erou în fapte și în gînd / Prin 
Ceaușescu strins legind / Trecutul 
viu cu viitorul. //

Spectacolul, o armonioasă îmbina
re între evoluția artistică și imaginea 
de film, derulată pe ecranul ce în
tregește spațiul scenic, continuă cu 
evocarea unor impresionante scene 
legate de perioada revoluționară ile
gală. de lupta împotriva fascismului 
și a războiului. Cu o mare forță 
artistică sînt prezentate luptele 
muncitorești din anii 
activitatea Comitetului 
Antifascist, cu deosebire 
nanta manifestație patriotică antifas
cistă .și antirăzboinică de la 1 Mai 
1939. Pe ecran apar portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șei Elena Ceaușescu. iar pe scenă — 
tablouri coregrafice ilustrind partici
parea tineretului la marile acțiuni 
inițiate și conduse de Partidul Comu
nist Român.

Se derulează apoi scene de masă 
care simbolizează participarea între

1929—1933, 
Național 

impresio-

Comunist 
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general 
Nicolae

roșii, simbolizînd 
dintre popor și 
națiunii noas- 

epocă de glorii

gului popor la lupta împotriva co
tropitorilor hitleriști. Un reușit poem 
literar-muzical-coregrafic pune cu 
putere in evidență faptul că, dintie 
marile evenimente care au dominat 
istoria națională. 23 August 1944 ră- 
mine unic prin strălucirea si impor
tanța sa.

Scenele ce urmează. înmănunchia- 
te sub genericul „Uniți în libertate, 
clădim o viață nouă", aduc un elo
giu activității creatoare a poporului 
român în anii luminoși ai socialis
mului, realizărilor fără precedent 
obținute de tara noastră în cele pa
tru decenii care s-au scurs de la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă.

Alte și alte tablouri coregrafice, de 
un deosebit dinamism. înfățișează 
participarea poporului, a tinerei ge
nerații, la opera de reconstrucție a ■ 
țării, de realizare a unor importante 
obiective economice și sociale.

Un loc important este acordat în 
spectacol epocii deschise de_Congre- 
sul al IX-lea al Partidului 
Român, epocă ce poartă 
personalității secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu. Scena este inundată de 
drapele tricolore și 
unitatea deplină 
partid, hotărirea 
tre de a clădi o 
și mărețe împliniri.

Dansurile tematice, remarcabile 
prin dinamism și vigoare, prin pu
terea de sugestie, oferă imaginea dir- 
zeniei, a hotărîrii și dăruirii in mun
că. Prin intermediul imaginilor cine
matografice sînt prezente apoi mă
rețe edificii ale geniului creator al 
poporului român : Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, Metroul bucureștean, 
Transfăgărășanul și multe alte trai
nice zidiri, care vor dăinui peste 
veacuri. Versurile rostite pe scenă 
dau glas hotărîrii poporului nostru 
de a-și urma neabătut conducătorul 
iubit spre noi și mărețe victorii.

Corurile reunite interpretează, în 
primă audiție, emoționantul cintec 
„Om de omenie", în timp ce, pe 
ecran, sînt proiectate imagini-docu- 
ment de la Congresul al IX-lea. de 
la congresele si conferințele naționa
le ce i-au urmat și care s-au înscris 
ca evenimente de o excepțională în
semnătate în viata partidului și a 
națiunii noastre. Este exprimată vi
brant convingerea comuniștilor, a

folcloru-

întregului nostru popor, că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al XIII-lea Congres, in funcția de 
secretar general al partidului repre
zintă chezășia supremă a înaintării 
României spre comunism.

Dorința arzătoare de 
porului român își găsește 
întruchipare în momentul 
coregrafic al spectacolului. 
„Pămînt al păcii". *

Neasemuita frumusețe a 
lui nostru este pusă, si de această 
dată. în valoare de formații artisti
ce și soliști, care aduc in fata spec
tatorilor. într-o adevărată revărsare 
de vigoare și dinamism, de policro
mie incintătoare. nestemate ale cin- 
tecului si jocului popular.

Finalul spectacolului oferă un ta
blou grandios. Răsună solemn poemul 
„Viitorul României": Al nostrp-i vii- 

■ torul să se știe, / Și viitorul nostru va 
fi mereu mai bun. / Vei străluci sub 
soare, eternă Românie, / Deschisă ca 
o palmă,. unită ca un pumn. / Prie
teni buni din lume, gustați un pic 
de pline, / Gustați un pic de sare și 
apă de izvor, / Vă invităm la pace 
și mâine și poimâine, / O pace ce res
pectă dreptatea tuturor. / Aceasta ne 
e lupta, aceasta ni-i mindria / Să fie 
fiii noștri în toate fericiți. / Trăiască 
libertatea, trăiască România / Și 
dumneavoastră oameni in pace să 
trăiți !

După încheierea spectacolului, 
răsplătit în repetate rînduri cu vii și 
îndelungi aplauze, pe scenă și în sală 
răsună acordurile imnului. „E scris 
pe tricolor unire".

Pionieri și șoimi ai patriei oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. celorlalți 
conducători de partid și de stat, 
oaspeților de peste hotare, cu dra
goste si emoție, frumoase buchete de 
flori. Sala Palatului cunoaște o at
mosferă deosebit de însuflețită, ca- 

. racteristică marilor evenimente po
litice din viata partidului și a țării. 
Cei prezenți, artiști și 
scandează cuvinte scumpe 
nostru popor, simbolizînd 
fierbinte față de patrie, 
partid și secretarul său 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu- 
România". „Ceaușescu și poporul".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor prezenți în sce
nă Ie este oferit un frumos cos 
flori.

pace a po- 
o fericită 
muzical- 
intitulat

spectatori, 
întregului 
dragostea 

fată de 
general :

cu

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială si națională, antifascistă si an
tiimperialistă de la 23 August 1944, 
miercuri dimineața au avut loc so
lemnități în cadrul cărora au fost 
depuse coroane de flori la, Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului si a patriei, pentru 
socialism, la Monumentul eroilor 
patriei si la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Rădulescu. Emil Bobu, 
Lina. Ciobanu. Nicolae Corfstan.tin, 
Ion Dincă. Ludovic Fazekas, 
Constantin Olteanu. Gheorghe Pană, 
Nicolae Giosan. membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, generali activi si în re
zervă. foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, conducă- 

tori ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, dele
gații ale oamenilor muncii din în
treprinderi si instituții bucurestene.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diolomatice. atasati 
militari, membri ai corpului diplo
matic.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Marii Adunări Na
ționale. Consiliului de Stat si Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Ministerului Apărării Naționa
le. Ministerului de Interne. Comi
tetului municipal București al P.C.R. 
si Consiliului popular municipal. 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 

Comiitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist si Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România. Consiliului 
National al Femeilor.1, Academiei Re

DEPUNERI DE COROANE CU PRIEEIUL ANIVERSĂRII ZIEEI DE 23 AUGUST
publicii Socialiste România. Comite
tului foștilor luptători si veterani
lor de război imDotriva fascismului, 
precum si din Dartea unor întreprin
deri din Capitală.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus jerbe 
de floț'i.

Companii de onoare formate din 
militari ai forțelor noastre armate, 
membri ai gărzilor patriotice si for

mațiunilor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei, aliniate 
ne platourile monumentelor, au pre
zentat onorul. A fost intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți E. M. Tiajel- 

nikov. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, si membri' ai am
basadei. au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S S. și Republicii' So
cialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere. 
S-a primit, apoi, defilarea compa
niilor de onoare.

★
în aceeași zi. la Cimitirul milita

rilor britanici căzuti pe teritoriul tă

rii noastre în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane de 
flori din partea președintelui Repu- 
'blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a Marii Adunări 
Naționale. Consiliului de Stat si Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. a corpului diplomatic. Ministe
rului Apărării Naționale. Comitetu
lui Executiv al Consiliului Popular 
al municipiului București și al Sec
torului agricol Ilfov, precum si jerbe 
de flori din partea pionierilor.
"La solemnitate au participat Manea 
Mănescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat. Ion M. Nicolae. vice- 
prim-ministru al guvernului, miniș
tri, reprezentanți ai Consiliului popu
lar al municipiului București, gene
rali și ofițeri, alte persoane oficiale.

Au luat parte Philip McKearney, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești. șefi ai unor misiuni diploma

tice acreditați în tara noastră, a- 
tasati militari, membri ai corpului 
diplomatic.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Marii Britanii si Repu
blicii Socialiste România.

După ceremonia depunerii coroa
nelor. cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. S-a primit, 
apoi, defilarea companiei de onoare.

★
Tot cu prilejul celei de-a 40-a a- 

niversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de- la 23 August 1944, 
în întreaga tară, in cadrul unor ce
remonii. au fost depuse coroane și 
jerbe de flori Ia monumentele si 
plăcile comemorative, la cimitirele 
eroilor români si sovietici căzuti în 
timpul războiului antifascist.

(Agerpres)
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE 
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

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

cea de-a 40-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist — adresăm 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii un salut cordial și cele mai bune urări'.

Ca urmare a ofensivei victorioase a armatei sovietice, a zdrobirii 
nimicitoare a marii grupări de trupe hitleriste în cursul operațiunii 
de la Iași-Chișinău și a insurecției armate înfăptuite în aceste con
diții, la 23 August 1944, de către forțele patriotice din România în 
frunte cu comuniștii, a fost înlăturat regimul dictaturii militaro- 
fasciste urît de popor. In fața națiunii române s-a deschis calea 
construirii noii societăți.

Sub conducerea avangărzii sale — Partidul Comunist — oamenii 
muncii români au înfăptuit transformări politice și social-economice 
radicale. Sprijinindu-se pe prietenia și colaborarea strinsă cu 
U.R.S.S. și celelalte țări frățești, România s-a transformat într-o 
țară industrial-agrară, cu un mare potențial industrial, o agricultură 
cooperativizată, cu o știință și o cultură dezvoltate. Oamenii sovie
tici se bucură sincer de succesele obținute de România in cei 40 de 
ani de putere populară și dau o înaltă apreciere relațiilor de priete
nie între partidele, țările și popoarele noastre.

Fidelă principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, Uniunea Sovietică promovează, și va promova și in viitor 
linia de întărire a relațiilor de alianță cu Republica Socialistă 
România, de extindere a conlucrării pe plan politic, economic, cul
tural și in alte domenii, de dezvoltare a colaborării multilaterale 
în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Rezultatele convorbirilor între tovarășii K. U. Cernenko, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care 
au avut loc in iunie 1984, creează mari posibilități pentru adîncirea 
și extinderea în continuare a colaborării sovieto-române. Hotăririle 
Consfătuirii economice la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. 
deschid noi perspective favorabile pentru țările comunității so
cialiste.

Actuala situație internațională complexă și încordată, provocată 
de cursul agresiv al S.U.A. și N.A.T.O, redamă in mod imperios 
întărirea pe toate căile a unității și coeziunii țărilor frățești pentru 
conlucrarea lor pe arena mondială, lupta activă în vederea realizării 
amplului program de consolidare a păcii și preintimpinare a catas
trofei nucleare, program cuprins în Declarația politică de la Praga, 
Declarația comună de la Moscova, Declarația țărilor membre ale 
C.A.E.R. și in alte documente comune. Această linie principială de 
politică externă a țărilor frățești este dictată de preocuparea lor 
constantă pentru destinele păcii. Experiența istoriei, experiența 
marelui război de eliberare împotriva fascismului, de la victoria 
căruia se vor marca anul viitor patru decenii, demonstrează in mod 
elocvent necesitatea unor acțiuni consecvente, hotărîte ale statelor 
socialiste, ale tuturor forțelor iubitoare de pace, vizind dejucarea 
planurilor cercurilor agresive ale imperialismului, care constituie 
un pericol pentru omenire.

De ziua acestui remarcabil jubileu dorim Partidului Comunist 
.tomân, poporului frate român noi succese în construirea societății 

socialiste dezvoltate și exprimăm speranța că prietenia intre po
poarele sovietic și român, coeziunea partidelor și țărilor noastre se 
vor întări și dezvolta și în viitor spre binele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România, in interesul consolidării unității co
munității socialiste, al cauzei păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S

Tovarășului-NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării României de 

sub dominația fascistă și capitalistă, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și Consiliului 
'e Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, în numele poporului 
ulgar și în numele nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate 
român cele mai cordiale felicitări.

în condițiile victoriilor hotărîtoare ale Uniunii Sovietice în al 
doilea război mondial, ale înfringerii armatelor fasciste de către 
armata sovietică în cursul operațiunii de la Iași-Chișinău, forțele 
democratice, patriotice și antifasciste din România, conduse de 
Partidul Comunist, au organizat la 23 August 1944 insurecția armată 
și au răsturnat dictatura militaro-fascistă. Această insurecție anti
fascistă victorioasă a marcat începutul unei ere noi în istoria po
porului român, a creat o situație favorabilă pentru înfăptuirea unor 
transformări profunde revoluționare în viața politică, economică 
și culturală a țării.

Eliberată de sub dominația fascistă, bazîndu-se pe colaborarea 
reciprocă strinsă cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste 
frățești, România nouă, într-o perioadă istorică scurtă, a realizat 
succese remarcabile in dezvoltarea sa pe toate planurile. Dintr-o 
țară cu o industrie slab dezvoltată și cu o agricultură înapoiată, 
în cele patru decenii care au trecut, România s-a transformat în- 
tr-un stat industrial-agrar. Noi ne, bucurăm sincer de aceste reali
zări mari ale României vecine frățești.

Constatăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare 
fructuoasă dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist 
Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă 
România se dezvoltă pe linie ascendentă. Ne exprimăm convingerea 
că relațiile noastre se vor adinei în continuare pe baza, principiilor 
marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist, în inte
resul popoarelor bulgar și român, al unității țărilor socialiste fră
țești, al luptei pentru pace și progres social.

Sîntem convinși, de asemenea, că în condițiile actualei situații 
Internaționale, ascuțite din vina imperialismului american și a blo
cului agresiv N.A.T.O., Republica Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România, ca membre ale Organizației Tratatului de la 
Varșovia și ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, impreună 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări ale comunității socialiste 
vor depune și în. viitor eforturi necontenite și iși vor aduce contri
buția activă' la înlăturarea pericolului de război nuclear, pentru 
dezarmare și destindere, pentru pace și securitate în lume.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România vă 
urăm dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii noi succese în făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria dumneavoastră, pentru progresul ei continuu, 
spre binele poporului român, pentru întîmpinarea cu cinste a celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

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

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a eliberării și victoriei 

revoluției în România, îmi .este deosebit de plăcut să vă adresez 
dumneavoastră. Consiliului de Stat și poporului român prieten 
cele mai cordiale felicitări din partea popoarelor și naționalităților 
Iugoslaviei, a Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
și a mea personal, precum și urările noastre cele mai bune de 
noi succese în construcția socialistă si dezvoltarea multilaterală 
continuă a tării dumneavoastră.

Aș dori să folosesc și acest prilej pentru a sublinia importanta 
pe care o acordăm promovării relațiilor tradiționale de prietenie 
și bună vecinătate româno-iugoslave și colaborării tot mai largi 
dintre țările noastre, văzind în aceasta interesul trainic reciproc al 
popoarelor noastre șl o contribuție la cooperarea egală in drepturi, 
socialism și pace în lume.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

■ Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a. aniversări a marii sărbători naționale 
a poporului frate român, în numele Partidului Comunist Chinez, 
al guvernului și poporului chinez, vă adresăm dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului și 
poporului român, cele mai calde felicitări.

Cu 40 de ani în urmă, victoria repurtată de eroicul popor român, 
sub conducerea Partidului Comunist Român, in revoluția de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a avut 
o însemnătate epocală, deschizind o eră nouă in istoria Româ
niei și aducînd o importantă contribuție la victoria in războiul 
mondial antifascist.

In decursul celor 40 de ani care au trecut de atunci, Partidul 
Comunist. Român a aplicat și aplică cu consecvență tezele univer
sale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării, 
conducînd poporul român în construcția independentă și de șine- 
stătătoare a socialismului. Poporul român, preluînd și dezvoltînd 
glorioasele sale tradiții revoluționare, consacrindu-și întreg ta
lentul și toată înțelepciunea, muncind cu hărnicie și depunind toate 
eforturile pentru prosperitatea patriei, a transformat România 
într-o țară socialistă cu o industrie puternică și o agricultură 
modernă. Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, dind dovadă 
de încredere neclintită,.voință și elan tenace, se angajează cu toate 
puterile în lupta pentru dezvoltarea pe mai departe a economiei 
naționale, pentru ridicarea nivelului de trai material și cultural al 
poporului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate. Poporul chinez se bucură din toată inima pentru realizările 
uriașe obținute de poporul frate român.

în problemele internaționale, România susține cu consecvență 
normele relațiilor interstatale, principiile respectării independenței 
și suveranității naționale. egalității în drepturi și . avantajului 
reciproc;, neamestecului în treburile interne și, pe baza acestora, 
dezvoltă larg relațiile de prietenie cu toate statele. România se 
opune cu .fermitate politicii de forță și dictat, luptînd cu dirzenie 
și intransigență pentru apărarea demnității naționale și a suvera
nității de stat, pentru apărarea justiției internaționale.^ în lupta 
împotriva ■ cursei înarmărilor, îndeosebi a cursei înarmărilor nu
cleare; pentru apărarea păcii și securității în Europa și in întreaga 
lume. România joacă un rol tQt mai important, bucurîndu-se astfel 
de un sprijin larg și de aprecieri elogioase pe plan internațional.

Cele două partide și popoare ale noastre. China și România au 
devenit tovarăși de luptă apropiați în bătălia revoluționară comună 
și în opera de construire a socialismului, fiind prieteni care au 
trecut prin încercări și viitori de tot felul și care s-au ajutat în 
momente grele. Istoria a demonstrat că prietenia chino-română, 
întemeiată pe bazele marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, are o vitalitate puternică. Partidul Comunist Chinez, 
guvernul și poporul chinez manifestă hotărîrea fermă de a depune 
eforturi susținute pentru întărirea șl dezvoltarea continuă a acestei 
mari prietenii.

Fie ca prietenia chino-română să trăiască în veșnicie !
Fie ca colaborarea prietenească dintre China și România să dea 

roade, tot mai bogate !
HU YAOBANG

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze 
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Populare Polone, adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporului român prieten și dumneavoas
tră personal salutări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul 
aniversării jubiliare — 40 de ani de dezvoltare socialistă a
României.

Succesele obținute în deceniile trecute de clasa muncitoare și 
oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist 

. Român,. în toate domeniile vieții politice, sociale și economice au . 
determinat profunde transformări și schimbări revoluționare în ) 
viața poporului român, în dezvoltarea României socialiste.

Prietenia și colaborarea ce leagă Polonia și România, bazate pe 
principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului socia
list, corespund intereselor vitale ale popoareloi- noastre, contribuie 
la întărirea unității comunității statelor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor socialismului 
șl progresului în lume.

O expresie a legăturilor de prietenie care leagă ambele noastre 
state și popoare a constituit-o recenta vizită de prietenie a delega
ției de partid și de stat din Republica Socialistă România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta a confirmat unitatea 
scopurilor noastre socialiste și a contribuit la adincirea colaborării 
între partidele și popoarele noastre. <

Un mare eveniment în viața României socialiste îl va constitui 
cel de-al. XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român din 
acest an.

Vă dorim, dragi tovarăși, dezbateri rodnice și realizarea cu 
succes a hotărârilor care se vor adopta.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,

k
La sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a eliberării Româ

niei, primiți, in numele poporului, al Partidului Comunist, al .Con
siliului de Stat și al Guvernului Republicii Cuba, cele mai sincere 
felicitări și urări de succese tot mai mari în dezvoltarea țării.

Remarcăm cu deosebită satisfacție, în această importantă 
împrejurare, succesele obținute în aceste patru decenii de poporul 
dumneavoastră în edificarea și consolidarea socialismului și în 
lupta pentru pace.

România marchează această aniversare în cadrul unei .situații 
internaționale dificile, cînd omenirea este amenințată de un grav 
pericol de război, ca urmare a politicii agresive a imperialismului 
și a aliaților săi, care nu ezită să aducă omenirea în pragul unui 
dezastru nuclear.

Acestei politici i se opun cu toată hotărîrea țările socialiste 
și celelalte forțe progresiste din toată lumea, cu scopul de a frîna 
cursa înarmărilor și de a apăra pacea.

Cu această ocazie, dorim să vă exprimăm satisfacția pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre și convingerea fermă 
că ele vor continua să se întărească spre binele popoarelor noastre. 

Folosesc prilejul acestei aniversări pentru a vă ura succese în 
misiunea dumneavoastră de răspundere, precum și sănătate și 
fericire personală.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 

socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România, 
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporu
lui Republicii Democrate Germane; vă transmitem dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului Republicii Socialiste România cele 
mai calde salutări și felicitări.

23 August 1944 va rămîne pentru totdeauna o cotitură hotărî
toare in istoria și viața poporului român. Victoriile istorice 
repurtate de glorioasa armată sovietică în lupta pentru zdrobirea 
fascismului, îndeosebi ofensiva inițiată de aceasta în zona Chișinău- 
Iași, au creat condiții favorabile pentru insurecția armată condusă 
de comuniștii români, in urma căreia a fost răsturnat regimul 
fascist al lui Antonescu și au fost create premisele fundamentale 
pentru transformarea democratică și socialistă a României.

Realizările și succesele de seamă obținute de poporul român 
sub conducerea partidului său comunist sînt urmărite in Republica 
Democrată Germană cu sinceră simpatie. Cetățenii țării noastre 
dau o înaltă apreciere eforturilor mari pe care oamenii muncii din 
România le depun pentru edificarea societății socialiste dezvoltate 
pe baza hotăririlor Congresului al XII-lea și în întîmpinarea Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

Unite în alianța defensivă a Tratatului de la Varșovia, Repu
blica Democrată Germană și Republica Socialistă România, îm
preună cu celelalte state ale comunității socialiste, acționează 
împotriva pericolului crescînd al unui dezastru nuclear care rezultă 
din politica de intensificare a înarmărilor și de confruntare a 
imperialismului, pentru destindefe și securitate internațională, 
pentru salvgardarea păcii. Rezultatele Consfătuirii economice la 
cel mai înalt nivel a țărilor membre ale C.A.E.R. de la Moscova 
au subliniat din nou strinsă alianță și voința neclintită de pace a 
țărilor socialiste frățești. A rezultat clar și fără echivoc pentru 
întreaga lume că ele sînt ferm hotărîte să apere viitorul popoare
lor lor și al întregii omeniri. față de pericolul unui război im
perialist.

Sîntem ferm convinși că relațiile dintre Partidul Socialist Unit 
din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Republica 
Democrată Germană și Republica Socialistă România se vor dez
volta cu succes și în viitor; în spiritul marxism-leninismului și al 
internaționalismului socialist, pe baza Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, din 12 mai 1972. Dorim sincer ca 
prin aceasta să ne aducem, totodată, o contribuție însemnată la 
întărirea luptei pentru pace și socialism în lume.

Stimați tovarăși, vă dorim dumneavoastră, tuturor comuniștilor 
și poporului Republicii Socialiste România noi succese în transpu
nerea in viață a obiectivelor construcției socialiste in țara dum
neavoastră. Vă adresăm, totodată, cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală.

ERICH HONECKERSecretar 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
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de 

eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și 
al poporului coreean, precum și al meu personal, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, dra'gă prietene" Comitetului Central al” 
Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului român cele mai calde felicitări și salutări 
frățești. •

Victoria revoluției de elibbtare Sbcială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din România a fost rezultatul strălucit al lup
tei îndelungate desfășurate de comuniștii și forțele patriotice din 
România pentru libertatea poporului și eliberare națională.

în cei 40 de ani, România s-a transformat într-un stat indus
trial-agrar socialist cu o industrie modernă și o agricultură avan
sată, iar prestigiul său internațional a crescut astăzi mai mult ca 
orieînd.

Recenta vizită pe care noi am efectuat-o în țara dumneavoastră 
ne-a permis să constatăm cu plăcere transformările creatoare și 
marile realizări ale poporului frate român in edificarea noii so
cietăți obținute sub conducerea justă a Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumneavoastră, și ne-a întărit și mai mult 
convingerea privind superioritatea orînduirii socialiste asupra 
orînduirii capitaliste.

în prezent, poporul român desfășoară o activitate susținută 
pentru întîmpinarea Congresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu noi succese în înfăptuirea Programului partidului 
de edificare a societății socialiste multilateral ‘dezvoltate și înain
tare spre comunism și iși aduce o mare contribuție la cauza de 
apărare a păcii și securității în Europa și în lume.

Poporul coreean și poporul român, ca frați de clasă, au stabi
lit .relații trainice de prietenie în lupta comună împotriva impe
rialismului, pentru victoria cauzei păcii, socialismului și comu
nismului.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se 
vor lărgi, întări și dezvolta continuu în toate domeniile, în spiri
tul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
rodnice pe care le-am avut, vă adresez, dumneavoastră și poporu
lui român, sincere urări de succese tot mai mari în activitatea 
consacrată prosperității și dezvoltării Republicii Socialiste 
România.

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 CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia

list Ungar, Consiliului Prezidențial, Guvernului Republicii Populare 
Ungare, al poporului ungar și al nostru personal, vă transmitem 
un salut tovărășesc și cele mai bune urări dumneavoastră, poporului 
român cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-â 40-a aniversare 
a eliberării patriei.

Oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, au parcurs în cele patru decenii care au trecut 
o etapă istorică, au obținut mari realizări în construirea socialis
mului, în dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, a științei 
și culturit Poporul ungar iși exprimă prețuirea față de rezultatele 
acestei munci creatoare.

Eliberarea și victoria socialismului au creat condiții fundamen
tale noi pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Partidul și guver
nul nostru, pe baza principiilor marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. ținind permanent seama de aspirațiile 
popoarelor noastre, acționează pentru extinderea colaborării rodnice 
în toate domeniile de activitate. Avem convingerea că prin efor
turi comune, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, se pot obține noi succese in dezvoltarea raporturilor 
de bună vecinătate și a colaborării bilaterale, în interesul țărilor și 
popoarelor noastre, al socialismului, progresului social și al cauzei 
generale a păcii.

Sîntem încredințați că aprofundarea relațiilor ungaro-române 
constituie o contribuție importantă la întărirea unității țărilor 
socialiste frățești, precum și la dezvoltarea colaborării continue în 
cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale — a 40-a 
aniversare a eliberării de sub dominația fascistă — vă dorim 
dumneavoastră personal, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, oamenilor muncii din România mari succese în edifica
rea socialismului, în întărirea securității internaționale și lupta 
comună pentru apărarea păcii.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
PAL LOSONCZI

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Am plăcerea să vă scriu, în acest an. cu ocazia Zilei naționale 

a României, a 40-a aniversare a eliberării României, pentru a 
vă transmite sincere felicitări și cele mai bune urări din partea 
poporului american.

în recentul dumneavoastră mesaj pe care mi 1-ati trimis cu 
ocazia aniversării independenței Americii. v-ați exprimat satisfacția 
că relațiile româno-americane se află pe un curs ascendent. Si eu 
sint mulțumit.

în ultimul an, țara dumneavoastră a continuat să aducă con
tribuții importante la slăbirea încordării și rezolvarea problemelor 
pe plan internațional. Noi prețuim mult dialogul între cele două 
guverne în interesul întăririi securității și păcii în lume. Comerțul 
între cele două țări este în creștere în folosul ambelor părți.

La Los Angeles, cu cîteva săptămîni în urmă, sportivii români 
au obținut distincții pentru țara lor, precum și noi prieteni pentru 
poporul român pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Evenimentele din ultimul an au reafirmat prietenia și respectul 
reciproc care caracterizează relațiile dintre țările si popoarele noas
tre și sînt convins că aceste relații vor continua să prospere și 
în viitor.

Al dumneavoastră sincer,
RONALD REAGAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a 40-a aniversare a re

voluției, pe care țara dumneavoastră o sărbătorește în acest an în 
mod festiv, vă adresez cordiale, felicitări. Vă urez dumneavoastră 
și poporului român fericire și succes în eforturile pentru un viitor 
in securitate, pace și bunăstare.

Sînt încredințat că relațiile noastre se vor dezvolta în conti
nuare spre binele oamenilor din țările noastre și vor contribui și 
în viitor la asigurarea păcii în Europa și în lume.

RICHARD VON WEIZSÂCKER
Președintele Republicii Federale Germania

Excelenței. Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sînt fericit să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele 
mai sincere cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră prie
tene.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare 
care există între cele două țări ale noastre se vor dezvolta in con
tinuare in interesul reciproc al Egiptului și României, al securității 
și păcii internaționale.

Vă rog să primiți cele mai calde urări de sănătate și fericire 
pentru Excelența Voastră, progres și prosperitate pentru poporul 
român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roniân, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. 

— Partidul Muncii, al Guvernului Republicii Populare Angola și in 
numele meu personal, am onoarea de a transmite poporului român, 
Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste 
România felicitările noastre călduroase cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a eliberării țării dumneavoastră de sub ocupația nazistă.

Sîntem bucuroși să constatăm că succesele tot mai mari ale țării 
dumneavoastră, demonstrate de progresele obținute în economie, 
știință, cultură și alte domenii, au sporit prestigiul internațional aj 
poporului român, a cărui dăruire a făcut posibilă construirea socia
lismului, grație abnegației partidului său de avangardă, care și-a 
adus în acest mod contribuția la întărirea idealurilor de pace, li
bertate și dreptate socială.

Salutăm rezultatele obținute de Partidul Comunist Român în 
decursul acestor 40 de ani și vă adresăm urările noastre de noi 
succese în lupta pentru construirea unei patrii socialiste avansate.

Vă rog să acceptați, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările mele de 
multă sănătate și fericire, fiind convins că relațiile de prietenie, 
solidaritate și cooperare existente între popoarele, partidele și gu
vernele noastre se vor întări și mai mult.

Cu înaltă și frățească considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
îmi face o deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre, in 

numele guvernului și poporului pakistanez, precum și al meu 
personal, cele mai bune urări și sincere felicitări cu plăcuta ocazie 
a Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare care există 
atît de fericit între România și Pakistan vor continua să se dez
volte și să se amplifice în viitor spre binele celor două popoare 
ale noastre;

Folosesc acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre sănătate și 
fericire, iar poporului român progres continuu și prosperitate.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale și a celei de-a 40-a aniversări a eli
berării Republicii Socialiste România, vă rog. Excelentă, să acceptați 
sincere felicitări, precum și cele mai bune urări, din partea mea 
și a poporului grec, pentru fericirea dumneavoastră personală si 
pentru prosperitatea poporului român.

Folosesc acest fericit prilej pentru a reînnoi convingerea mea 
că relațiile amicale care există între țările noastre vor continua 
să se dezvolte pentru a consolida pacea și cooperarea în regiunea 
noastră și in lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, am 

plăcerea să exprim, în numele poporului și guvernului peruan, al 
meu personal, cele mai cordiale felicitări, impreună cu urări de 
prosperitate pentru nobilul popor român și pentru fericirea perso
nală a Excelenței Voastre.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru



Etasiie Aurii de maita apreciere a realizărilor
RsmâHiei socifie, a ffliâifi prodigioase a 

tovarășului Nicolae Ceausescu consacrate împlinirii 
idealurilor de pace si proces ale omenirii

Manifestări omagiale, în diferite țări ale lumii, cu prilejul 
marii sărbători naționale a poporului român

Succesele strălucite obținute de România în cele patru decenii care 
au trecut de la victâria revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din august 1944, îndeosebi în perioada 
de cind în fruntea partidului și statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sînt reliefate pe larg în cadrul manifestărilor orga
nizate în diferite țări ale lumii in cinstea marii sărbători naționale 
a poporului român.

Cu aceste prilejuri sint puse in evidență personalitatea prodigioasă 
a conducătorului României socialiste, eforturile sale neobosite dedicate 
soluționării problemelor ce confruntă omenirea, salvgardării păcii, 
realizării dezarmării, promovării unor relații 
națiuni.

de largă cooperare intre

MOSCOVA — Trimisul Ager
pres, S. Morcovescu, transmite : 
In Sala coloanelor a Casei Sindi
catelor din' Moscova a avut loc 
miercuri o adunare festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala sovietică consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă din România. Au fost pre
zenți V. V. Grișin, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Moscova al P.C.U.S., 
I. V. Kapitonov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., B. A. Asimov, vice
președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem, Z. N. Nuriev, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, V. I. Konotop, prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., președintele Condu
cerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, Traian 
Dudaș, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, membrii dele
gației Asociației de prietenie 
româno-sovietică. V. I. Konotop 
și ambasadorul României au înfă
țișat însemnătatea istorică a actu
lui de la 23 August 1944, reliefînd 
rolul partidului comunist, al miș
cării muncitorești din țara noastră 
în răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste. în scoaterea României din 
războiul antisovietic și întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei fas
ciste, alături de coaliția antihițle- 
ristă. participarea armatei române, 
împreună cu armata sovietică, la 
eliberarea definitivă a tării și, 
apoi, la eliberarea Ungariei și a 
Cehoslovaciei, pină la victoria fi
nală asupra Germaniei fasciste. S-a 
menționat că în cursul luptei eroice 
s-au întărit prietenia si alianța 
dintre ostașii români si sovietici, 
a fost pusă baza solidă a colabo
rării frățești si întrajutorării din
tre poporul român 
sovietice.
. Au fost prezentate 
Uzările obținute de 
olan politic, economic si social, 
îndeosebi în perioada de după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., cind 
la conducerea partidului si a sta
tului a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceausescu. S-au evidențiat, de 
asemenea, vocația de pace a Româ
niei socialiste, prezența ei activă 
pe arena internațională, activita
tea neobosită a tovarășului Nicolae 
Ceausescu în slujba păcii si înțe
legerii între popoare.

S-a reliefat dezvoltarea continuă 
a relațiilor — pe multiple planuri 
— de prietenie si colaborare din
tre România și Uniunea Sovietică, 
subliniindu-se importanta recentei 
întîlniri si ■ a convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae . Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Konstantin Cernenko. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice. în 
impulsionarea acestei dezvoltări.

La adunare au participat acti
viști din aparatul C.C. al P.C.U.S., 
reprezentanți ai conducerii A.P.S.R.. 
funcționari superiori din M.A.E. și 
alte instituții centrale sovietice, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova, ziariști.

După adunare a avut 
■pectacol artistic.

si popoarele
pe larg rea- 
România pe

loc un

BEIJING. — Asociația 
tenie a poporului chinez 
nătatea și Asociația de 
China—România au organizat 
manifestare festivă 
participat Ulanhu. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C.. 
vicepreședintele R. P. Chineze. Ji 
Pengfei. membru al Comitetului 
Permanent al Comisiei Centrale 
Consultative a P. C„ Chinez, con
silier de stat, Yang Bo. ministrul 
industriei ușoare. Wang Bingnan, 
președintele Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinăta
tea. Li Qiang. președintele Asocia
ției de prietenie China—România. 
Qiang Qichen, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Li Shu- 
zheng, adjunct al șefului Sectiei.de 
relații externe a C.C. al P.C.C., 
reprezentanți ai Ministerului Rela
țiilor Economice și Comerțului Ex
terior. Ministerului Culturii. Mare
lui Stat Major. municipalității 
Beijing.

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej. Li Qiang. președintele Aso
ciației de prietenie China—Româ
nia. a dat o înaltă apreciere suc
ceselor obținute de poporul român 
în cei 40 de ani, cu deosebire în 
perioada de cînd în fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea. la politica externă a Româ
niei. apreciind că prin activitatea 
sa internațională, de sprijinire ac
tivă a politicii de independentă, 
egalitate, neamestec în treburile 
interne, renunțarea la forță si dic
tat. România și-a cucerit admira
ția popoarelor lumii. Li Qiang a 
arătat că R. P. Chineză dă o înaltă

de prie- 
cu străi- 
prietenie 

o • 
la care au

eforturilor deosebite ale 
pentru apărarea securi-

cuvîntul

apreciere 
României 
tătii europene si păcii mondiale.

A luat, de asemenea, 
ambasadorul României la Beijing, 
Angelo Miculescu.

In cadrul manifestării au fost 
prezentate o expoziție de fotografii 
privind realizări ale României în 
construcția socialistă și un pro
gram artistic cuprinzînd melodii 
populare chinezești și românești.

La Beijing au fost deschi
se „Zilele filmului românesc". 
La spectacolul de gală au partici
pat Qian Qichen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Ding 
Qiao, adjunct al ministrului cultu
rii. Lin Lin. vicepreședinte al A- 
sociatiei de prietenie a poporului

Patru decenii de ample transformări re
voluționare
Epoca inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. - epoca cea mai înfloritoare 
din istoria țării
Profund interes față de opera teoretică 
a președintelui României
Izvoarele vii ale unui imens prestigiu 
internațional

chinez cu străinătatea, alte per
soane oficiale.

Totodată. în comuna populară 
„Prietenia chinezo-română" a avut 
loc o întîlnire prietenească a co
operatorilor cu membri ai Amba
sadei române din Beijing. Despre 
semnificația istorică a zilei na
ționale a poporului român, relațiile 
de strînsă prietenie și solidarita
te militantă dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre țările și popoarele 
noastre a vorbit Li Shiming, pre
ședintele comunei populare „Prie
tenia chinezo-română".

Ansamblul de cîntece și dansuri 
al comunei a prezentat un pro
gram de melodii populare româ
nești și chinezești.

La manifestare au participat 
Wei Boping, membru al Biroului 
Comitetului municipal de partid, 
viceprimar al Beijingului, alte ofi
cialități.

BERLIN. — Cu prilejul aniver
sării a 40 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
România,1 la Berlin a avut loc o 
gală a filmului românesc.

Au participat Joachim. Herr
mann, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Ernst 
Mecklenburg. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Lothar Kolditz, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului Național, Hans-Joachim 
Hoffmann, ministrul culturii, Kurt 
Singhuber, ministrul minelor și me
talurgiei, Bernhard Neugebauer, 
adjunct al ministrului de externe, 
membri ai C.C. al P.S.U.G., șefi 
de secție adjuncți la C.C. al 
P.S.U.G., cadre cu munci de răs
pundere din domeniile culturii și 
artei, reprezentanți ai corpului di
plomatic, precum și un numeros 
public.

Tot la Berlin. în cadrul unei 
conferințe de presă, au fost rele
vate profunda semnificație a actu
lui istoric de la 23 August 1944 in 
viața poporului român și marile 
înfăptuiri în dezvoltarea economi- 
co-socială a României socialiste, 
îndeosebi în perioada de cînd în 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

> S-au reliefat poziția activă și iniția
tivele tării noastre, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional în direcția, promovă
rii unei politici de pace și largă 
colaborare internațională, contribu
ția României la soluționarea ma
rilor și complexelor probleme ce 
confruntă în prezent omenirea.

Totodată, au fost puse in evi
dentă cursul ascendent al raportu
rilor de prietenie și colaborare 
strînsă dintre România și R. D. 
Germană, importanta hotărîtoarea 
întîlnirilor și convorbirilor la cel 
mai înalt nivel pentru extinderea 
și multiplicarea acestor raporturi 
în toate sferele de activitate.

PHENIAN. — La ambasada tă
rii noastre de la Phenian a fost or
ganizat un cocteil, la care au parti
cipat Li Giong Ok, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vice
președinte al Republicii Populare 
Democrate Coreene. Kim Yong 
Nam. membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ, ministrul aface

rilor externe. Kim Hwan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ, Șo Yun Sok, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C., secretar responsabil al Co
mitetului municipal Phenian al 
P.M.C.. miniștrii comerțului exte
rior. relațiilor economice externe, 
muncii. telecomunicațiilor. alte 
personalități coreene.

Luînd cuvîntul. vicepreședinte
le. Republicii. Li Giong Ok, a sub
liniat relațiile de strînsă prietenie, 
colaborare și solidaritate româno- 
coreene, importanța deosebită a in- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Kim Ir Sen pentru dezvol
tarea continuă a tradiționalelor ra
porturi dintre partidele, statele și 
popoarele noastre. S-a toastat în 
sănătatea conducătorilor celor două 
țări.

BUDAPESTA. — La Muzeul 
mișcării muncitorești ungare a 
avut loc vernisajul expoziției docu
mentare de fotografii „România 
1944—1984, 40 de ani de glorioase 
înfăptuiri". Luînd cuvîntul. Ferenc 
Gazso, adjunct al ministrului cultu
rii al R.P, Ungare, a subliniat im
portanța actului de la 23 August 
1944, realizat sub conducerea Parti-

dului Comunist Român.
Vorbitorul a evidențiat rolul șl 

contribuția armatei române la eli
berarea Ungariei. Cehoslovaciei și 
a unei părți a Austriei, la victoria 
definitivă asupra fascismului, ex- 
primînd profunda recunoștință a 
poporului ungar pentru jertfa de 
singe adusă de trupele române. El 

■ a scos, totodată, în evidentă marile 
realizări obținute de poporul ro
mân. sub conducerea P.C.R., în 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a subliniat 
cursul ascendent al relațiilor ro- 
mâno-ungare.

Au luat parte reprezentanți al 
C.C. al P.M.S.U.; ai ministerelor 
afacerilor externe și culturii, con- 

- ducători ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă, membri 
ai corpului diplomatic.

și
au

VARȘOVIA — Muzeul „V.I. Le
nin" din Varșovia găzduiește în 
aceste zile expoziția omagială con
sacrată revoluției de eliberare so
cială și'națională, antifascistă ,1 
antiimperialistă din România. în 
cadrul festivității inaugurale 
fost relevate semnificația istorică și 
politică a evenimentului de la 
23 August 1944. condițiile în care 
Partidul Comunist Român a organi
zat si condus lupta poporului ro
mân împotriva fascismului, pentru 
deplina libertate socială și.naționa
lă. realizările strălucite obținute în 
toate domeniile de activitate îndeo
sebi după anul 1965. A fost reliefat, 
de asemenea, cursul mereu ascen
dent al relațiilor româno-polone.

La deschiderea expoziției au 
participat adjuncți de șefi de secție 
la C C.- al P.M.U.P.. alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri superiori 
ai armatei poloneze, oameni de 
cultură și artă, ziariști. Au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

TIRANA. — O gală a filmului 
românesc a avut loc in Sala Pala
tului Culturii din Tirana.

Au fost prezenți Muhamed Kap- 
lani, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P.S. Albania, ad- 
juncți de miniștri de la alte minis
tere, membri ai corpului diploma
tic. un numeros public.

NAȚIUNILE UNITE. — La sediul 
Organizației Națiunilor Unite din 
New York au fost donate Biblio
tecii O.N.U. o serie de volume me
nite să întregească imaginea despre 
România, să contribuie la mai buna 
cunoaștere a trecutului și prezen
tului națiunii noastre, a obiective
lor sale de viitor, a aspirațiilor sale 
de. pace și. progres.

între cărțile oferite, care au 
fost expuse la Biblioteca O.N.U., 
locul central ii ocupă operele 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
alături de lucrări consacrate perso
nalității ilustre și activității pro
digioase a conducătorului partidu
lui și statului nostru, dedicate în 
întregime intereselor fundamen
tale ale poporului român, cauzei 

și progresului.
fost donate, de asemenea, lu- 
reprezentative pentru cunoaș- 
istoriei și vieții poporului ro- 
a realizărilor sale economice, 

păcii
Au

crări
terea 
mân, 
sociale si culturale din ultimii 40 
de ani. îndeosebi din perioada de 
cind la conducerea partidului și

statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Reprezentantul secretarului gene
ral al O.N.U. a adresat mulțumiri 
misiunii permanente a țării noas
tre. evidențiind importanța pe care 
România o acordă Organizației Na
țiunilor Unite. contribuția țării 
noastre la înfăptuirea scopurilor și 
principiilor organizației.

DAMASC. — Asociația de prie
tenie Siria—România si Ambasada 
Română de la Damasc au organizat 
o adunare consacrată marii sărbă- 

i tori naționale a poporului român. 
A fost prezentată expoziția de fo
tografii „Imagini din România".

în fata unei numeroase asistente 
a luat cuvintul Michel Richa, vice
președinte al Sindicatelor Munci
torilor din Siria si vicepreședinte 
al Asociației de prietenie Siria— 
România. Vorbitorul a relevat că 
actul revoluționar înfăptuit in 
urmă cu 40 de ani a schimbat ra
dical cursul istoriei poporului ro
mân. care a luptat veacuri de-a 
rindul pentru libertate națională si 
socială.

Au fost subliniate participarea 
activă a. României la viata interna
țională. inițiativele si activitatea 
neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înlăturarea peri
colului nuclear, pentru destindere 
și pace. S-a relevat că România 
socialistă militează pentru instau
rarea unor relații internaționale 
bazate pe respectul independentei 
si suveranității poporului, egalitate 
în drepturi si avantaj reciproc. Ne 
mîndrim cu prietenia profundă 
care există intre Siria si România, 
a spus vorbitorul, si ne afirmăm 
dorința de a adinei relațiile de 
prietenie si colaborare dintre țări
le noastre.

CAIRO. — Semnificația istorică 
a actului de la 23 August 1944, rea
lizările remarcabile obținute de 
poporul român pe calea edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în tara noastră, succese
le mărețe înregistrate în perioada 
de cind în fruntea partidului si sta
tului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost scoase în relief 
la conferința de presă organizată 
la Ambasada română din Cairo.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
prestigiul international de care se 
bucură astăzi România în lume, 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceausescu la rezolvarea probleme
lor internaționale majore. în spe
cial eforturile șefului statului ro
mân în direcția soluționării juste, 
trainice si globale a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

A fost subliniat cursul . ascen
dent șl relațiilor de ' prietenie si 
cooperare româno-egiptene. puter
nic impulsionate de întîlnirile. de
venite traditionale. dintre șefii de 
stat ai celor două țări.

TUNIS. — La centrul cultural 
„Ibn Khaldoun“vdin capitala tuni
siană a fost deschisă expoziția de 
fotografii „Imagini din România", 
organizată de Comitetul cultural 
național din Tunisia in colaborare 
cu ambasada tării noastre la Tunis. 
La inaugurarea expoziției au fost 
prezenți membri ai cornului diplo
matic acreditați la Tunis, persona
lități ale vieții culturale tunisiene, 
precum și un numeros public.

DHAKA. — O conferință de 
presă ce a prilejuit prezentarea pe 
larg a marii însemnătăți a ac tu-, 
lui de la 23 August 1944 in istoria 
poporului român și reliefarea 
succeselor strălucite obținute în 
cele patru decenii în toate dome
niile din țara noastră — îndeosebi în 
perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului — a avut loc 
și în capitala R.P. Bangladesh, 
Dhaka. A fost evidențiată contri
buția hotăritoăre . a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea șl 
înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului și statului nostru.

BRAZZAVILLE. — In capitala 
R.P. Congo a avut loc o conferin
ță de presă în cadrul căreia au 
fost subliniate semnificația istori
că a marii sărbători a ponorului 
român, succesele mărețe obținute 
de tara noastră în dezvoltarea sa 

■ multilaterală sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au fost reliefate participarea ac
tivă a României la dialogul inter
national. caracterul dinamic, realist 
al politicii externe românești. în 
elaborarea si înfăptuirea căreia un 
rol hotărîtor revine președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

De asemenea, s-au relevat bu
nele relații de prietenie și coope
rare existente între România și 
Congo.

TOKIO. — în cinstea marii săr
bători naționale a poporului .nos
tru, ■ la cunoscuta editură ja
poneză „Daigakushorini" a ieșit 
de. sub tipar „Dicționarul japonez- 
român și român-japope;Z“, lucrare 
remarcabilă ce însumează 34 000 cu
vinte pe cuprinsul a 550 pagini. 
Avind ea autor pe prof. Atsushi 
Naono de la Universitatea Tokio, 
dicționarul reprezintă cea mai am
plă și valoroasă lucrare de acest 
gen apărută pină în prezent în Ja
ponia destinată comunicării între 
cele două limbi. Editarea dicționa
relor vine în intimpinarea număru
lui crescind de japonezi interesați 
in învățarea limbii române.

(Agerpres/

ORIENTUL MIJLOCIU NICOSIA

© Guvernul de unitate națională al Libanului a adresat o 
plîngere Consiliului de Securitate al O.N.U. în legătură 
cu continuarea ocupației israeliene în sudul țării © Agenda 

întîlnirii parlamentarilor din țări arabe și europene
BEIRUT 22 (Agerpres). — în ca

drul ședinței sale săptămînale. gu
vernul de unitate națională al. Li
banului a hotărit. miercuri, să îna
inteze tonsiliului de Securitate al 
O.N.U. o plingere in legătură cu 
continuarea, ocupației israeliene in 
sudul Libanului — anunță agenția 
Associated Press.

Primul ministru Rashid Karame 
a reamintit. după ședința de 
miercuri, că armata israeliană con
tinuă să rămînă pe teritoriul liba
nez. că a izolat, recent, regiunea 
sudică de restul țării. încâlcind ast
fel convențiile și principiile elemen
tare ale dreptului internațional.'

Tot miercuri, cabinetul libanez a 
discutat modalitățile de aplicare a 
planului de securitate pentru zonele 
de munte din jurul Beirutului.

în același timp, se semnalează că în 
orașul Tripoli au continuat miercuri 
incidentele violente, iar la Nabatieh, 
la sud de Beirut, trupele israeliene 
au deschis focul împotriva unui auto
turism civil, rănindu-i pe cei patru 
ocupanți.

TUNIS 22 (Agerpres). — într-o de
clarație difuzată la Tunis, secretarul

Practicile protecționiste agravează situația economică 
a statelor în curs de dezvoltare

ADDIS ABEBĂ 22 (Agerpres). — 
Statele occidentale industrializate în
cearcă să arunce toată greutatea cri
zei economice mondiale pe umerii 
țărilor în curs de dezvoltare — a de
clarat ministrul de finanțe al Etio
piei, Tesfaye Dinko. Intensificarea 
politicii protecționiste, reducerea 
prețurilor la materiile prime ale ță
rilor africane pe piețele occidentale, 
a relevat el, au determinat o scădere 
a veniturilor statelor continentului cu 
20 la sută în ultimul deceniu. La a- 
cestea s-a adăugat și acțiunea de
vastatoare din ultimii ani a facto
rilor climaterici.

Pentru a face față situației create, 
țările africane au fost nevoite să re
curgă la imprumuturi externe cu do- 
binzi foarte mari : la începutul aces

JAPONIA; împotriva cursei înarmărilor nucleare

In Parcul păcii din Hiroshima a avut loc o mare demonstrație împo
triva cursei înarmărilor. Cei peste 50 000 de participanți și-au exprimat 
hotărirea de a lupta pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru a 
nu se mai repeta niciodată tragedia suferită de orașele Hiroshima și 

Nagasaki în urma bombardamentelor atomice

VIZITA ÎN R.P.D. COREEANA. 
— Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, a primit 
pe Dom Mintoff. lider al Partidului 
Laburist, prim-ministru al Republi
cii Malta, care. în fruntea unei de
legații de partid și de stat malteze, 
face o vizită oficială de prietenie 
in R.P.D.C. — anunță agenția 
A.C.T.C.

CONVORBIRI CHINO—BRITA
NICE. După cum a anunțat un 
purtător de cuvint al M.A.E. al 
R.P. Chineze, la Beijing s-a des
fășurat a 21-a rundă a celei de-a 
doua faze a convorbirilor chino— 
britanice cu privire la Hong-Kong. 
într-un comunicat difuzat presei 
de cele două delegații, citat de a- 
genția China Nouă, se subliniază 
că părțile chineză si britanică au 
continuat schimbul constructiv de 
păreri în problema discutată. S-a 
convenit ca cea de-a 22-a rundă a 
convorbirilor să aibă loc la Beijing, 
in zilele de 5 și 6 septembrie.

ALEGERE. Cele două camere ale 
parlamentului indian l-au ales, 
miercuri, pe fostul ministru al 
'apărării, Ramaswami . Venkatara- 
man. în funcția de vicepreședinte 
al Republicii India — transmite 
agenția France Presse.

LA CASABLANCA a avut loc ple
nara lărgită a Comitetului Central 
al Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc, la care secre
tarul general al partidului, Aii Yata, 
a prezentat un raport cu privire la 
situația din țară în lumina viitoa
relor alegeri pentru Camera Repre
zentanților (parlamentul). C.C.. al 
P.P.S.M. a adoptat o hotărîre pri
vind participarea partidului la ale
geri, subliniind importanța activită
ții partidului în parlament în apăra
rea intereselor vitale și drepturilor 
legitime ale oamenilor muncii.

CONFERINȚA - A MILITANȚI- 
LOR PENTRU PACE. La Hamburg 
s-a desfășurat conferința militanți- 
lor pentru pace din zonele nordice 
ale R.F. Germania. Participanta au 

general al Organizației Conferinței 
Islamice. Habib Chatti, a subliniat că 
pacea .in Orientul Mijlociu, poate fi 
instaurată numai pe baza soluționă
rii juste și atotcuprinzătoare a pro
blemei palestiniene, a recunoașterii 
dreptului național inalienabil al po
porului palestinian la autodetermina
re și la crearea propriului stat inde
pendent, sub conducerea unicului său 
reprezentant legitim — Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

TUNIS 22 (Agerpres). — La Ma
drid și Granada, Spania, vor avea loc 
în. luna noiembrie întîlniri ale parla
mentarilor din țări arabe și europene. 
Potrivit agenției M.E.N., participan- 
ții vor dezbate cooperarea euroara- 
bă, rolul parlamentelor europene în 
realizarea unei păci juste și durabile 
in Orientul Mijlociu și reglementa
rea pe cale pașnică a diferendului din 
regiunea Golfului.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, s-a intilnit Ia Tunis cu 
secretarul general al Uniunii Inter
parlamentare Arabe, Abdel Rahman 
Bouraoui, pentru a discuta probleme
le înscrise pe agenda reuniunii.

tui an, datoria lor externă totală a 
atins 150 miliarde dolari, a spus mi
nistrul etiopian.

LUANDA 22 (Agerpres). — In par
tea de nord a platoului continental 
namibian au fost descoperite zăcă
minte de petrol importante, au anun
țat. la Luanda surse ale Conferinței 
de coordonare pentru dezvoltare din 
sudul Africii (S.A.D.C.C.). După cum 
relevă agențiile de presă, este de aș
teptat ca autoritățile rasiste de Ia 
Pretoria să-și intensifice eforturile 
de menținere a dominației asupra a- 
cestui teritoriu. Africa de Sud — așa 
cum se știe — administrează ilegal 
Namibia, exploatînd marile zăcămin
te de minereuri și substanțe utile ale 
subsolului namibian.

adoptat hotărirea de a organiza, la 
20 octombrie, in marele oraș por
tuar, o manifestație pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor, in 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
la care urmează să ia parte mili- 
tanți pentru pace și din alte țări 
ale lumii.

ÎN CAPITALA COSTARICANA, 
San Jose, va avea loc, în luna sep
tembrie. o reuniune comună a mi
niștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune vest-eu- 
ropene si a omologilor lor din cele 
cinci state centroamericane (Costa 
Rica. Guatemala. Honduras. Nica
ragua si Salvador), consacrată e- 
xaminării modalităților de promo
vare a relațiilor de cooperare in 
diverse sfere de activitate. După 
cum precizează agenția I.P.S.. la 
lucrări vor lua parte, de asemenea, 
miniștrii de externe ai Spaniei si 
Portugaliei, precum si ai țărilor ce 
fac parte din Grupul de la Con- 
tadora (Columbia. Mexic. Panama 
si Venezuela).

ȘOMAJUL ÎN TARILE C.E.E. 
„Anul 1983 nu a adus o amelio
rare a situației sociale" în cadrul 
țărilor C.E.E.. se arată într-un stu
diu al Comisiei Pieței comune. Șo
majul afecta 10.8 la sută din popu
lația activă in decembrie 1983. ceea 
ce înseamnă 12,8 milioane persoa
ne fără un loc de muncă iritr-un 
an. Numărul șomerilor sub 25 de 
ani se apropia de cinci milioane, 
se precizează în studiu.

POPULAȚIA UNGARIEI. Potri
vit Anuarului statistic al R.P. Un
gare, citat de agenția M.T.I., la 1 ia
nuarie 1984 . Ungaria avea o popu
lație de 10 678 770 locuitori, femeile 
reprezentând 48,4 la sută, iar bărba
ții 51,6 la sută din total. Populația 
urbană reprezintă 56 la sută din lo
cuitorii țării, iar cea rurală — 44 
la sută.

LA SANAA s-au deschis lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Con
siliului Popular General (parla
mentul) din Republica Arabă Ye
men. informează agenția M.E.N. La

CONSULTĂRI IN PROBLEMA 
CIPRIOTĂ

NICOSIA 22 (Agerpres) — Pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, s-a întilnit cu liderii principa
lelor partide politice din insulă pen
tru a proceda la un schimb de ve
deri asupra sugestiilor prezentate 
la începutul acestei luni de secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, in cadrul noii sale 
inițiative vizind soluționarea pro
blemei cipriote, transmite agenția 
C.N.A. O primă examinare. într-un 
asemenea cadru, a acestor sugestii 
a avut Ioc la 8 august a.c. După 
cum s-a mai anunțat, Javier Perez 
de Cuellar așteaptă răspunsul celor 
două comunități cipriote — greacă 
și turcă — pînă la jumătatea lunii 
septembrie.

Joi, președintele Spyros Kypria- 
nou urmează să plece la Atena, 
unde va conferi in această problemă 
cu primul ministru al Greciei. An
dreas Papandreu.

Divergențe comerciale 
nipono-americane

TOKIO 22 (Agerpres). — La Tokio 
s-a încheiat o nouă rundă a consul
tărilor comerciale nipono-americane. 
Delegația americană a insistat asupra 
creșterii importului japonez de pro
duse electronice din S.U.A., iar re
prezentanții cercurilor economice ni
pone au cerut anularea de către par
tea americană a măsurilor protecțio
niste la importul de produse japo
neze, printre care oțel, textile, semi- 
conductori.

Observatori din capitala Japoniei 
subliniază că noile convorbiri nu au 
putut atenua încordarea existentă in 
relațiile economice dintre cele două 
țări, datorată deficitului comercial 
american, care a depășit 15 miliarde 
dolari in prima jumătate a acestui 
an. potrivit unor date statistice difu
zate in S.U.A.

0 măsură de adîncire a
segregației rasiale in R.S.A.

Simulacrul de alegeri 
parlamentare

PRETORIA 22 (Agerpres). — Pe 
fundalul accentuării tensiunii politice 
interne și al unei ample mișcări de 
boicot, miercuri, in Republica Sud- 
Africană s-au desfășurat așa-zisele 
alegeri parlamentare, după criteriul 
rasial. Potrivit noii „Constituții" a 
țării, organul legislativ suprem ar 
urma să fie alcătuit, în viitor, din 
trei camere, în care să fie prezenți 
deputați din partea populației albe, 
metise și asiatice. Populația africa
nă majoritară, care reprezintă 73 la 
sută din cetățenii țării, va continua 
să nu aibă reprezentare în parlamen
tul rasist — transmit agențiile France 
Presse și Reuter.

Peste 600 de organizații obștești 
reunite în Frontul Unit Democratic 
au desfășurat o amplă campanie de 
protest, subliniind că, prin această 
manevră, regimul de apartheid nu 
urmărește decit să cimenteze segre
garea rasială. Participarea la votul de 
miercuri — menționează agențiile — 
a fost foarte slabă, fapt ce ilustrea
ză dezaprobarea populației metise șl 
asiatice înseși — chemată la urne — 
față de noua tentativă a autorităților 
minoritare rasiste de a exclude total 
de la viața parlamentară și politică 
a țării majoritatea de 25 000 000 a 
populației africane din R.S.A.

deschiderea lucrărilor, președinte
le Aii Abdallah Saleh a. prezentat 
un raport cu privire la realizări- I 
le ultimei perioade si sarcinile ce 
revin tuturor cetățenilor tării. | 
menționează sursa citată.

LA GUAYAQUIL a avut loc ple
nara C.C. al P.C. din Ecuador. Au I 
fost analizate situația politică din I 
tară si probleme ale activității sin
dicale si s-au stabilit, totodată, sar-’ I 
cini.ie partidului pentru perioada 
viitoare. 1

ÎN PORTUGALIA a început 
Săptămina de luptă a muncitori- ■ 
lor din industria metalurgică. Ei 
cer îmbunătățirea condițiilor de I 
muncă si viată, adoptarea de mă
suri eficiente pentru stăvilirea șo
majului și inflației. în sprijinul a- . 
cestor revendicări se vor organiza 
greve, mitinguri, alte acțiuni. . I

CERCETĂRI MEDICALE IN I 
COSMOS. De 196 de zile iși desfă- | 
șoară activitatea in Cosmos, îm
preună cu colegii săi, cosmonautul- > 
cercetător medicul Oleg Atikov. 
Printre experimentele realizate de ■ 
el figurează cele legate de studierea 
activității sistemului cardiovascu- I 
Iar al omului in procesul de adap- I 
tare a organismului la starea de 
imponderabilitate, la suprasolicita
rea de la lansare și la cea de la re- 1 
venirea pe Pământ — , relatează 
agenția T.A.S.S. De asemenea, sint 
analizate probleme' legate de folo- I 
sirea condițiilor cosmice pentru alte 
domenii ale științei medicale.

UN PRODUS TRADIȚIONAL DE 
EXPORT. "Veniturile realizate de . 
Sri Lanka din vinzarea ceaiului — 
unul dintre produsele sale tradiția- • 
nale de export — au însumat, in 
prima jumătate a acestui an — 493 I 
milioane dolari, față de 257 milioa- | 
ne dolari în aceeași perioadă a 
anului precedent. In total, in pri- I 
mele șase luni ale anului au fost 
vîndute 90,1 milioane kg de ceai, 
față de 80 milioane kg anul trecut. ■ 
Valoarea totală a exporturilor de 
ceai ar putea să depășească anul 
acesta un miliard dolari. i

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. '7 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
, Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Cafea Grlvlței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 300

Sectiei.de

