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demn de prezentul 

socialist al țării, 
încrezător 

în viitorul comunist
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Marea demonstrație a oamenilor muncii
și parada militară din Capitală
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într-o atmosferă de puternică în
suflețire, de profundă mindrie pa
triotică pentru marile înfăptuiri ale 
prezentului nostru socialist și de în
credere in viitorul comunist a! pa
triei. poporul român, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a sărbătorit, joi, împlinirea a 40 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistâ. eveniment de însem
nătate crucială pentru destinele țării,

care a deschis o eră nouă in istoria 
României, in dezvoltarea pi pe calea 
independenței naționale și progresu
lui social.

Cetățenii Capitalei, asemeni oame
nilor muncii din întreaga țară, au 
participat la demonstrația dedicată 
marii noastre sărbători naționale, sub 
puternica impresie a cuvântării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii, rostită la Sesiunea solem
nă comună a Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale și Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste consacrată împli
nirii a 40 de ani de la înfăptuirea 
actului revoluționar de ia 23 August 
1944.

Ora 8,30. Sosirea la tribuna ofi
cială a tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu

a fost intimpinată cu urale si ovații. 
Minute in șir. cei prezenti in Piața 
Aviatorilor au aplaudat îndelung, au 
scandat numele partidului, al secre
tarului său general.

Alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de tovarășa Elena 
Ceaușescu. la tribuna oficială au ur
cat tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobii, I.ina Ciobanii, 
Ion Coman. Nicolae Constantin. Ion

(Continuare in pag. a Vl-a)

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat și 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia au oferit in seara zilei de 23 
August o recepție la Palatul Victo
riei, cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă din România.

La recepție au participat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincâ, Ludovic

Fazckas. Alexandrina Găinușe, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu, Constantin 
Olteana, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitrii Popescu, 
Gheorghe Radulescu. ilie Verdet, 
Stefan Andrei. Stefan Birlea. Miu 
Dobrcscu. Marin Enache. Petru 
Enaehe. Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan. Elena 
Nae, Ion Radu, Ion Stoian. Ioan 
Totu, Ion Ursii, Richard Winter, 
Silviu Curiieeanu. Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica. Nicu Ceausescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. loan 
Avram si Ion M. Nicolae. viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, participanți la insurecția din 
August 1944, generali activi și in re

zervă, membri ai conducerii unor or
ganizații de masă și obștești, eroi ai 
muncii socialiste, oameni de știință, 
artă: și cultură, șefi ai cultelor, zia
riști.

Aii participat Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit clin Ger
mania, președintele Consiliului ds 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, Li Xiannian. membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, președintele 
Republicii Populare Chineze. Samora 
Moises Machel, președintele Partidu
lui ..FRELIMO". președintele Re-

(Continuare in pag. a IV-a)
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„CEA UȘESCU - ROMÂNIA, 
STIMA NOASTRĂ Șl MlNDRIAF

In August, cind vara e vatră de rodire, Țara își cinstește eroicul ano
timp al decisivelor bătălii conduse de Partidul Comunist Român pentru 
libertate, demnitate, suveranitate...

In August, sub flamura de foc a spiritului revoluționar, Țara își nu
mără, cu justificată mîndrie, cele 40 de arcuri de triumf ale mărețelor 
împliniri socialiste, cei peste 22 de milioane de cetățeni ai țării - nici- 
cind mai uniți in cuget și in simțiri ca acum — inconjurind cu inaltă 
stimă și recunoștință pe eroul-stegar al Revoluției socialiste, comunistul 
Nicolae Ceaușescu, făuritorul celei mai rodnice perioade din întreaga 
noastră istorie, perioadă dăltuită cu litere de aur în Cronica tinereții fără 
bătrînețe a României...

în Augustul marelui jubileu al tinereții Țării, Țara se înfățișează lu
mii de peste 100 de ori mai puternica decit era in zorii libertății sale, cu 
un venit național multiplicat de 32 de ori și cu un produs social de 28 
de ori mai mare...

In Augustul libertății sale depline, România socialistă, simbol al fier- 
bintei dorințe de pace, colaborare și prietenie între toate țările plane
tei Pămint, militind neobosit pentru izbinda nobilelor idei ale unei noi 
ordini economice internaționale durate in spiritul adevăratei echități, al 
respectului demnității și independenței popoarelor, își dezvoltă neîncetat 
fructuoasa conlucrare pe tărîmul creării de bunuri materiale cu peste 
150 de state, intreținind, in același timp, relații diplomatice cu 140 de 
state ale lumii...

România în coloanele lui August biruitor, în cel de-a] 40-lea an al 
libertății sale, în preziua celui de-al Xlll-lea Congres al comuniștilor, a 
raportat muncitorește Partidului - marele său generator de energii, 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, despre strălucitele 
succese în îndeplinirea exemplară a sarcinilor înscrise în Programul de
venirii noastre socialiste și comuniste...

Onorul armatei, scutul
de nădejde al cuceririlor 
revoluționare ale patriei

Grandioasa demonstrație a fost 
deschisă in CAPITALA printr-o stră
lucită paradă militară. Chipul oștirii 
de azi este o reflectare a mărețelor 
realizări și transformări revoluțio
nare din cele patru decenii de li
bertate socială și națională înfăptui
te sub conducerea Partidului Comu
nist Român. Au trecut prin fața tri
bunei oficiale, intr-o ținută impeca
bilă, in rinduri strinse. batalioanele 
de ofițeri-clevi ai Academiei Mili
tare, de elevi ai școlii militare de 
ofițeri activi „Nicolae Bâlcescu", de 
elevi ai liceului militar „Mihai Vi
teazul". Au trecut prin fața tribunei 
oficiale in pas viu de paradă batali
oanele reprezentative ale infante
riștilor, parașutiștilor, vinătorilor de 
munte, grănicerilor, marinarilor, ale 
trupelor Ministerului de Interne. Ar
mata. trup din trupul poporului, scut 
de nădejde al libertății și indepen
denței patriei, s-a prezentat la glo
rioasa aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă înzestrată cu 
tot ceea ce impun exigențele luptei 
de apărare a gliei străbune, a mă
rețelor noastre cuceriri socialiste. 
Conducerea oștirii de către partid 
și-a pus cu putere amprenta în mo
dernizarea ei, in echiparea ei cu teh
nică de prim rang, cu mijloace de 
luptă perfecționate, care asigură 
condițiile necesare instruirii cu suc
ces desăvirșit in spiritul doctrinei 
militare naționale al cărei strălucit 
fondator este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în spiritul concepției re
voluționare de apărare a patriei de 
către întregul popor. Un torent de 
forță și de oțel a defilat prin Piața 
Aviatorilor însoțit din văzduh de pa

Biruințele muncii
în Augustul biruitor

în Augustul aniversar a patru de
cenii de măreață operă revoluțio
nară. constructivă, concepută și con
dusă de partidul comuniștilor cu te
meinică stăpinire a științei de a 
clădi in materia densă a viitorului, 
milioane și milioane de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul româ
nesc, întregul nostru popor au dat 
glas bucuriei si mîndriei de a fi cu 
adevărat stăpini in țară nouă, liberă, 
suverană, de a hotărî în privința 

rada elicopterelor de luptă și a 
avioanelor de vinătoare-bombarda- 
ment IAR-93, mîndrie a industriei 
noastre aeronautice. Au prezentat 
onorul la comandantul suprem uni
tăți mecanizate cu o mare putere de 
foc — mașini de luptă ale tuturor 
categoriilor de arme, toate produse 
noi concepute de cercetătorii și in
ginerii noștri, realizate de eroica 
noastră clasă muncitoare.

Raportul însuflețitor al oaste! țării 
s-a constituit ca un vibrant omagiu 
adus comandantului suprem, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-a consti
tuit ca un vibrant omagiu adus 
partidului, conducătorului nostru în
cercat, făuritorul României socialiste.

In pas energic, cadențat, intr-o 
aliniere perfectă, în marea Piață a 
Aviatorilor și-au făcut apoi apariția 
gărzile muncitorești, purtătoarele e- 
roicelpr tradiții de luptă ale forma
țiunilor muncitorești înarmate, or
ganizate de partid, care s-au acoperit 
de glorie in'fruntînd împreună cu 
ostașii armatei noastre dușmanul fas
cist in zilele biruitorului August 
1944. Veniți de la strung, din fața 
cuptoarelor incandescente in care 
fierbe oțelul, de pe șantierele im
punătoarelor construcții ale țării, 
luptătorii din gărzile patriotice, ur
mați de formațiunile de apărare ci
vilă și de Cruce Roșie, de detașamen
tele de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei — cu toții in lumina 
strălucitoare a lui August eroic 
au raportat partidului, secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că sint gata, în orice îm
prejurare, să apere cu bărbăție t>a- 
tria socialistă, cuceririle ei revolu
ționare.

extinderii permanente a relațiilor ei 
internaționale de prietenie, colabo
rare și conlucrare pașnică, ei, sarea 
pămintului, făuritorii propriului des
tin socialist și comunist. Am fost 
prezenți în nesfirșitele coloane ale 
uriașei armate a muncii, potrivin- 
du-ne pasul cu cel al demonstran
ților din întreaga țară, peste tot 
acolo unde oamenii muncii și-au 
exprimat in cel de-al 40-lea an 
al libertății noastre dragostea fier

binte pentru partidul comuniști
lor, pentru patria socialistă. „La rod
nicul bilanț al împlinirilor socialiste 
o contribuție de seamă și-au adus și 
cetățile industriale ale Capitalei, ce
tăți ce fac faima industriei româ
nești — ne spunea lăcătușul Nicolae 
Enache, de la Fabrica de locomotive 
a uzinei ce poartă cu cinste numele 
marii sărbători din August 1944. 
Orașul acesta, inima tări’i. de două ori 
Erou al Muncii Socialiste, este as
tăzi de 130 de ori mai puternic decit 
era in zorii libertății noastre. Pri- 
viți-1, s-a-nnoit din temelii. Noile 
sale cartiere, moderne, construite in- 
tr-o concepție arhitecturală avintată 
sint, fiecare, adevărate orașe in ora'ș. 
în toți acești ani ai libertății noastre 
au fost construite în Capitală peste o 
jumătate de milion de apartamente. 
Totul a înflorit în ultimii 20 de ani, 
mai ales, făcînd din Capitala noastră 
o metropolă socialistă, așa cum a 
conceput-o secretarul general al 
partidului. în jurul orașului gravi
tează modernele platforme indus
triale. Printre ele se află și plat
forma uzinei noastre. Raportăm 
cu satisfacție secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la această glorioasă săr
bătoare. că am asimilat în fabricație, 
în acest an. cinci noi tipuri de lo
comotive diesel hidraulice. Acestea 
sint fapte, fapte concrete însumate 
in marile succese ale țării. în succe
sele care consolidează neîncetat in
dependenta economică a României 
socialiste, obiectiv patriotic de ma
ximă importantă al Programului 
partidului".

înaintăm spre • tribuna oficială în 
coloana celor 1 500 do constructori 
de motoare electrice de la I.M.E.B. 
Simțim alături umărul strungarului 
Victor Nicolescu. un bărbat viguros, 
căruia ghioceii de la tîmple îi tră
dează totuși virsta. „Mă număr 
printre veteranii întreprinderii de 
mașini electrice din București — ne 
mărturisea el. De-a lungul acestor 40 
de ani ai libertății noastre am fost 
prezent la fiecare demonstrație de 
23 August, raportînd partidului rea
lizările noastre, așa cum raportează 
orice colectiv muncitoresc din tara 
asta succesele in muncă, succesele 
care dau forță și măreție României. 
Așa că eu știu bine, așa cum știu 
toti cei de virsta mea. cum am por
nit la drum, de la ce am pornit.

„La al Xlll-lea Congres,
Ceaușescu reales 1“

„Ați citit documentele de partid, 
ati urmărit expunerile secretarului 
general, ați văzut că ne propunem 
ca pină in 1990 România să parcurgă 
o nouă etapă în car# să consolidăm 
poziția ei de țară mediu dezvoltată 
— iși exprima gindul, in timpul 
marii demonstrații de Ia BRAȘOV, 
inginera Maria Scortea. din servi
ciile de concepție ale întreprinderii 
de autocamioane. Aceasta e sarcina 
noastră, a comuniștilor, a întregului 
popor — să adăugăm noi puteri țării, 
prin dezvoltarea forțelor de pro
ducție, punind accentul pe caracte
rul intensiv al dezvoltării industriei 
și agriculturii, prin ridicarea cali
tății și a nivelului tehnic. Priviți 
pancartele noastre : vorbesc despre 
fabricarea, zilele trecute, a camionu
lui cu numărul 620 000. Drumul pină 
la acest camion perfecționat este un 
drum al progresului în tehnică și in 
propria noastră perfecționare, drum 
a noi și noi trepte de calitate. Iată, 
de pildă, sarcina trasată de tova
rășul secretar general privind pro
gramul de dieselizare. Am orientat 
întreaga producție în acest sens, am 
creat noi tehnologii, am introdus 
automatizarea și mecanizarea in 
producție pe scară largă. La ora ac
tuală. toate mașinile noastre sint 
echipate cu motoare diesel. Ne spo
rim eforturile. La marea sărbătoare 
de astăzi ne însoțesc in coloană 
autotrenul 16 320—FS destinat trans
porturilor internaționale, basculanta 
32 320—DFAK și autotrenul 32 320— 
DFS, toate echipate cu motoare de 
320 CP. Ele reprezintă o altă cali
tate a concepției constructive care 

cum am evoluat, cite eforturi s-au 
depus pentru ca tara să se transfor
me din temelii, devenind de nerecu
noscut intr-un răstimp istoric extrem 
de scurt. A fost un drum greu, 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Adunarea solemnă din 
ajunul marii noastre sărbători, am 
defrișat drumuri noi. au fost și 
lipsuri. Dar. mă gindesc, la ce con
strucție nouă este ușor ? Știți, eu 
cred că în alte condiții, fără partidul 
nostru comunist, fără gindul și fapta 
înțeleptului și cutezătorului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. nu ne-ar fi ajuns nici o 
sută de vieți ca să străbatem acest 
drum. Sîntem mindri de tot ce-am 
făurit".

Dar să adăugăm la relatarea 
noastră din Piața Aviatorilor, din 
Capitală, și aspecte din alte orașe 
ale patriei în care oamenii muncii 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități au sărbătorit gloriosul 
jubileu de la 23 August. Asa cum au 
făcut-o și miile de oameni ai muncii 
din municipiul GALATI.

Trec, așadar, prin fata tribunei 
marii sărbători din orașul de la 
Dunăre siderurgiștii cetătii de foc. 
ctitorie impunătoare a ultimelor 
două decenii. Ei raportează parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. că de la intrarea in 
funcțiune a combinatului si pină 
în prezent au contribuit >prin 
munca lor la creșterea de aproape 
15 ori a producției industriale a! ju
dețului Galați, fată de anul 1965, 
si de 244 de ori fată de anul 1945. 
„în septembrie 1966 — ne spunea 
maistrul otelar Constantin Văduva 
— în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu era inaugurată prima ca
pacitate a combinatului nostru — 
laminorul de tablă groasă nr. 1. iar 
apoi, în vara anului 1968. cel dinții 
furnal și prima otelărie. Secretarul 
general al partidului ne-a fost mereu 
oaspete drag, cu sfaturi, cu orientări 
înțelepte, cu indicații și sprijin per
manent. îi sintem profund recunoscă
tori. Oțelul înseamnă putere — 
oțel produs la Galati, la Reși
ța, la Călărași și in alte uzine 
ale tării — iar înscrierea României 
între statele cu cea mai ridicată 
producție de otel pe locuitor stă la 
baza avintului nostru industrial fără 
precedent realizat în epoca inaugu
rată de cel de-al IX-lea Congres; cu 
mîndrie numită „Epoca Ceaușescu".

este suma saltului calitativ în con
strucția vie, a oamenilor noștri, a 
colectivului întreg".

Calitate, eficiență, iată cuvinte în
scrise pe mii și mii de pancarte pur
tate in toate orașele țării de oamenii 
muncii la grandioasa demonstrație a 
jubileului lui August 1944. Le-am 
regăsit și in coloanele muncitorilor 
de la întreprinderea „înfrățirea" din 
ORADEA, ca obiective de prim or
din ale muncii lor. „E instructiv de 
știut și semnificativ, că producția 
anului 1949, an care marchează în
ceputurile întreprinderii noastre, o 
realizăm acum într-o jumătate 
de zi — ni se adresa tovară
șul Gheorghe Groza, secretarul 
comitetului de partid 'al între
prinderii. Și noi, cei de la „înfră
țirea", pentru care faptele sint uni
cul grai al dragostei de tară, îi sîn
tem recunoscători tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru încrederea deplină 
în capacitatea noastră de devenire, 
ii sintem recunoscători pentru dia
logul viu purtat cu noi de fiecare 
dată cind vine in Bihor, pentru spi
ritul său dinamic, revoluționar, aliat 
in întregime noului, noii calități. 
Iată de ce realegerea la Congresul 
al Xlll-lea al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de secretar general este do
rința fierbinte a întregului nostru 
popor, aceasta constituind certitudi
nea obținerii de noi victorii pe dru
mul viitorului, victoria noii calități, 
superioare a întregii noastre vieți 
economice, sociale, spirituale.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Cununa ogoarelor 
din marea stemă a muncii

La demonstrațiile oamenilor mun
cii, in această zi de August luminos, 
snopi de spice de grîu au fost pur- 
tați cu mindrie prin fata tribunelor 
marii sărbători. Grîu bun, muncit cu 
sudoarea frunții, cu pricepere știin
țifică, cu răspundere fată de pîinea 
țării, roade bogate la hectar, pro
ducții nici măcar visate de țărăni
mea noastră, în anii de început ai 
■revoluției socialiste. Le întrezăreau, 
țăranii atunci cind își uneau pămîn- 
turile în cooperativele agricole de 
producție, dar le puneau pe seama 
"unui viitor îndepărtat. Așa cei puțin 
își rostea gindul Eroul Muncii So
cialiste Radu Rîciu, președintele 
cooperativei agricole de producție 
din Drăgănești-Vlașca, aflat Ia tri
buna oficială din ALEXANDRIA în 
ziua aniversară a lui August 23. 
Treceau cu snopi de griu și coșuri 
cu roadele livezilor cooperatorii, 
mecanizatorii și specialiștii ogoarelor 
din Putineiu, din Slobozia-Mîndra, 
Purani și din alte unități agricole 
teleormănene fruntașe, aducînd odată 
cu aceste spice păstrate special pen
tru această sărbătoare aromele pline

de prospețime ale cîmpurilor rodi
toare. „Țăranul de acum, își conti
nua gindul interlocutorul nostru, nu 
se mai miră de recolte mari, nu le 
așteaptă de la bunăvoința naturii, ci 
practică o agricultură intensivă, mo
dernă, stăpîn pe cele mai noi cuceriri 
științifice în agricultură. El pregăteș
te conștient aceste recolte bogate și 
sigure, punînd umărul la înfăptuirea 
cu un ceas mai devreme a vastului

a crea roboți industriali ne-a fost 
trasată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Robotizarea este un pro
gram minunat, așa cum sint toate 
programele de muncă creatoare, 
inițiate de secretarul general al 
partidului, pentru accelerarea mersu
lui nostru înainte. Trăim un timp al 
marilor realizări, al ‘marilor fapte 
generatoare de măreție, care ne unesc

strîns în jurul partidului pentru iz- 
binda celor mai nobile idealuri — li
bertate, frăție, prosperitate. Rostesc 
aceste cuvinte în ziua lui August li
berator. zi în care ele capătă semni
ficație și mai largă, și mai adine 
grăitoare despre trăinicia de ne
zdruncinat a unității noastre în jurul 
partidului, centrul vital al societății 
socialiste, al întregului nostru popor".

„Ceaușescu - România, 
pacea și prietenia!^

îmbunătă- 
secretarul 
acționează

program de irigații și 
țiri funciare inițiat de 
general al partidului.
ca-ntr-o uzină, cu același simț de 
ordine și disciplină muncitorească".

„Respectînd toate verigile tehnolo
gice, întronînd ordinea și disciplina 
la fiecare loc de muncă, am obținut 
recolte bune — a intervenit în dis
cuție și președinta cooperativei 
agricole de producție din Slobozia- 
Mindra, tovarășa Florica Udma. Dar 
noua revoluție in agricultură se mă
soară nu cu recoltele de acum, ci cu 
cele viitoare, și mai bogate, așa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului. Pentru acest lucru nu precu
pețim nici un efort".

Drumurile viitorului,
drumuri de progres 

prin învățătură și știință
CLUJ-NAPOCA. înaintăm spre tri

buna oficială in coloana impresio
nantă a celor 120 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile marelui oraș transilvan între 
care se aflau și membrii colective
lor celor peste 30 de unități de 
cercetare și învățâmint clujene, ra- 
portînd partidului despre noi și re
marcabile succese în muncă. Despre 
bucuria muncii exemplar îndeplini
te, despre conștiința că cercetările 
lor științifice, că noile lor descope
riri științifice pot conferi inteligen
ței creatoare calitatea de resursă ma
terială inepuizabilă ne-a vorbit pro
fesorul universitar doctor Gheorghe 
Marcu, directorul Institutului de chi
mie: „Pe baza ideilor și tezelor no
vatoare din gîndirea politică și știin
țifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
știința, și cercetarea românească au 
devenit, pentru prima oară în isto
ria țării, subiectul unei politici de 
stat, elaborată într-o concepție 
dialectică, revoluționară și viziu
ne originală. Adevărate foruri de 
directivarc, institutele centrale cre'a- 
te după modelul celui de chi
mie — o strălucită și exemplară 
reușită științifică și organizatori
că a tovarășei academician doctor

inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, personali
tate științifică de inalt prestigiu, de 
reputație internațională — își aduc 
o substanțială contribuție la introdu
cerea largă a progresului tehnic, la 
afirmarea continuă a științei româ
nești. Institutul de chimie din Cluj, 
unitate componentă a Institutului 
Central de Chimie, beneficiind pe 
această cale, ca dealtfel întreaga 
noastră cercetare științifică, de în
drumarea directă a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a dezvoltat și dezvoltă 
an de an o multiplă activitate știin
țifică. tehnologică și productivă, care 
s-a ridicat la un nivel superior, mai 
ales după anul 1975, odată cu aparte
nența noastră la Institutul Central de 
Chimie. în această perioadă produc
ția proprie a crescut de 8 ori. 
iar numărul de sortimente de 
la 5 la 72. Construim, după cum 
vedeți, mereu, viitorul, așa cum 
ne cere secretarul general al parti
dului, așa cum ne-o cere, de fapt, 
dezvoltarea și mai puternică a pro
gresului țării, știind că știința, învă- 
țâmintul, cultura sint aliații lui prin
cipali".

Urmăream în Piața Aviatorilor, cu 
mare emoție, așa cum a urmărit o 
țară întreagă, demonstrația celor mai 
mici cetățeni rai țării — pionierii și 
șoimii patriei. iO țară ce muncește și 
creează / Ne pregătește pentru viitor"
— cîntau ei in .timp ce exercițiile pe 
care le executau în acordurile muzi
cii sugerau activitățile pionierești 
munca de învățătură, jocul pregăti
tor pentru viitorul de creații care să 
urce pe alte trepte mai înalte, rea
lizările noastre de azi.

„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu
— România !“, „Ceaușescu — Pace !“
— răsunau semnificativ în marea 
Piață a Aviatorilor glasurile tinerilor 
uteciști, în timp ce cu trupurile lor 
întruchipau furnale de topit minereu, 
trasau conturul măreței construcții a 
Canalului — Dunăre Marea Neagră, 
trasau conturul țării, avind in mijloc 
portretul celui care a făurit prin ge
niul său creator cele două decenii de 
neasemuită istorie românească. ..Am 
trăit clipe de adîncă emoție auzind 
cîntecele marilor șantiere ale tinere
tului de la Bumbești — Livezeni și 
Salva-Vișeu, însoțind demonstrația 
tinerilor brigadieri de astăzi ; le cîn
tau însă cei care au participat la 
construcția Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră, care participă la con
strucția marilor obiective energetice 
sau la înfăptuirea cutezătorului pro
gram de irigații și îmbunătățiri fun
ciare — spunea minerul-șef de 
schimb Vasile Constantin din VALEA 
JIULUI. Și jocul frumos si instructiv 
al copiilor, și munca tinerilor care se 
dăruie pe șantierele de astăzi, cu tot 
ce au ei mai bun. si munca noastră, 
a minerilor de pildă — cărbunele 
scos din adîncul pămintului. pentru a 
spori izvorul de energie al tării, sint 
mesaje de pace, mesaje pe care to
varășul Nicolae Ceausescu le trans
formă în argumente pline de greu

tate în lupta împotriva amenințării 
războiului, chemînd la rațiune si în
țelepciune pentru apărarea viitoru
lui omenirii".

„Urmăream în Piața Aviatorilor, 
cu mare emoție, asa cum a urmă
rit o tară întreagă, demonstrația 
sportivilor patriei cu sentimentul de 
profundă mindrie patriotică. Urmă
ream evoluția impecabilă a olimpi
cilor noștri — tinerii care la Los 
Angeles, de atîtea ori. au făcut ca, 
prin talentul și munca lor. să se 
înalte tricolorul pe cel mai înalt ca
targ. „Raportau tării, partidului, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceausescu, de-a căror grijă părin
tească s-au bucurat tot timpul, 
succesul lor generator de fierbinte 
patriotism — spunea muncitorul 
fruntaș Ion Iancu, reglor la „Electro- 
aparataj“-București. Splendid mesaj 
mobilizator al păcii, la fel cum 
vibrante mesaje ale păcii sint si 
rapoartele noastre de muncă, suc
cesele noastre cu care ne-am în
fățișat în .ziua aniversară a de
cisivului aqt istoric de la 23 Au
gust 1944. Cei mai vîrstnici știu ce 
este războiul, tara noastră a plătit 
greu tribut războiului, libertatea 
si-a plătit-o cu mari sacrificii. De 
aceea, lozinca „Ceaușescu — Pace !“ 
pe care cu totii o facem auzită în 
orice clină, nu este o simplă lozin
că. ci o acțiune de covîrsitoare ac
țiune politică, admirată, prețuită și 
susținută, pentru prestigiul si con
secventa ei. de întreaga omenire iu
bitoare de pace, militantă împotriva 
războiului. Glasul președintelui tă
rii este glasul întregului nostru po
por. angajat cu tot potențialul lui 
creator în bătălia pentru construc
ția si progresul unei noi lumi, mai 
bună pentru libertate si fericire".

Ca un singur om, poporul

Zi de August 23, măreață prin semnificațiile ei majore, semnificații 
an de an îmbogățite de-a lungul a patru decenii de făurire a noii vieți 
pe pămîntul românesc. Zi de August 23 in care oțelarii Reșiței, minerii 
Băii Mari, constructorii marilor termo și hidrocentrale, electroniștii Piperei, 
țăranii Bărăganului, întregul nostru popor au sărbătorit evenimentul măreț 
al declanșării revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, in acea vară de foc a anului 1944. Milioane și milioane 
de oameni, întregul nostru popor și-au exprimat hotărîrea nestrămutată 
de a-și uni eforturile în marea bătălie pașnică și creatoare pentru fău
rirea a noi trepte de dezvoltare în viitor a patriei socialiste. Hotărîre 
care înseamnă încredere nestrămutată în partid, în orientările și indica
țiile prețioase ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atît de limpede exprimate și în magistrala cuvîntare de la Sesiunea 
solemnă comună consacrată aniversării gloriosului August, de hotărire 
unanimă, de neclintit de a-l urma cu întreaga dăruire a conștiințelor și 
a faptelor pe inspiratul ctitor al României socialiste, cîrmaciul nostru în
țelept pe magistrala construcției visului de aur - comunismul, pe me
leagul românesc.

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" 
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își clădește viitorul comunist
în dimineața însorită a lui August 

aniversar, la marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Piaț^ Aviatori
lor, la cea de la Cluj-Napoca sau de 
la Timișoara, peste tot unde milioa
nele de muncitori, țărani, intelectuali 
și-au exprimat bucuria demnității, a 
libertății, a muncii rodnice, au fost 
rostite cu glas hotărit, plin de res
ponsabilă mindrie pentru prezentul 
însuflețitor, lozincile înflăcărate ale 
unității indestructibile ale întregului 
nostru popor, fără deosebire de na
ționalitate, în jurul partidului, în 
jurul secretarului său general. „Sin- 
tem o mare familie, o familie unită 
prin nobilul ideal al socialismului și 
comunismului ■— ne mărturisea 
maistrul Bencza Gyorgy, de la între
prinderea de tractoare din MIERCU- 
REA-CIUC. Vorbim limbajul unic al 
frăției in muncă, limbajul idealului 
comunist, și nici o forță din lume nu 
va putea, clinti această unitate fău
rită de partidul nostru în focul con
strucției noii lumi, a unei Românii

puternice, liberă și suverană Ia ea 
acasă. Avem șanse egale de afirmare 
— români, maghiari, germani — sîn- 
tem fiii României socialiste, care a 
întinerit din temelii in ultimii 20 de 
ani, de cind conducător pe drumul 
visului de aur, comunismul, ne 
este marele revoluționar Nicolae 
Ceaușescu. Iată, priviți numai muni
cipiul nostru, Miercurea-Ciuc. Este 
ca o floare, cu noile sale construcții 
edilitare, cu așezămintele sale de 
cultură, cu școlile sale de diverse 
grade, in care copiii noștri, indife
rent de limba pe care o folosesc, de
prind mai intîi limbajul muncii, al 
faptei patriotice înălțătoare puse in 
slujba măreției României socialiste".

„Sint fericit că am posibilitatea să 
muncesc și să mă perfecționez intr-o 
unitate de talia „Electrotimișului" ne 
spunea la Timișoara și Otto Sergel, 
strungar de înaltă calificare, unul 
dintre muncitorii care au contribuit 
la realizarea primului robot indus
trial românesc. R.I.V.-l. Sarcina de
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ÎNTlLNIRI ȘI PRIMIRI IA TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU
JOI, LA PALATUL REPUBLICII

ERICH HONECKER,

secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania,
General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ,

președintele Republicii Islamice Pakistan

Democrate Germane, 
au participat tovarășii 
membru al Comitetului 
al C.C. al P.C.R.. prim 
al guvernului. Stefan 

supleaht al Comitetului

dintre 
economic, 
alte sfere

că rezul-

de păreri în probleme actuale ale vieții po
litice mondiale.

în acest cadru a fost evidențiată voința 
celor două țări de a acționa in continuare 
pentru oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru o politică de 
securitate, destindere, de largă colaborare 
in Europa și in întreaga lume, 
și socialism.

Convorbirile s-au desfășurat 
mosferă de caldă prietenie, de
țelegere reciprocă, ce caracterizează bunele 
relații dintre partidele, țările și 
noastre.

pentru pace

într-o at- 
stimă și in-

amplificarea si aprofundarea in, 
colaborării reciproce. A fost evi- 
hotărîrea de a valorifica cit mai 

largile posibilități existente și au

popoarele

★

mul- 
pen- 
con- 

revo-

La Palatul Republicii au avut loc. joi 
după-amiază. convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii

La convorbiri 
Gheorghe Oprea. 
Politic Executiv 
viceprim-ministru 
Andrei, membru
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. minis
trul afacerilor externe, Dumitru Apos- 
toiu, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
secretar prezidențial si al Consiliului de 
Stat, Nicolae Mihai, adjunct de sef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tovarășii ’ 
Oskar Fischer, membru al C.C. al P.S.U.G.. 
ministrul afacerilor externe. Frank-Joachim 
Herrmann, membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., secretar de, stat, șeful Cancela
riei președintelui Consiliului de Stat. Sieg
fried Bock, ambasadorul R. D. Germane 
la București. Gerd Vehres. activist la C.C. 
al P.S.U.G.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
tumi't tovarășului Erich Honecker 
tru oarticioarea la manifestările 
sacrate celei de-a 40-a aniversări a
luției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

Tovarășul Erich Honecker a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru invi
tația de a lua parte la marea sărbătoare 
a poporului român, pentru calda ospitali
tate de care s-au bucurat in timpul șede
rii în România.

Cei doi conducători și-au afirmat con
vingerea că actualele convorbiri vor con
tribui — ca Si cele precedente — la pro
movarea tot mai largă a colaborării dintre 
partidele, țările si popoarele noastre.

în cadrul convorbirilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker au procedat 
la o informare reciprocă privind activita
tea si preocupările Partidului Comunist 
Român si Partidului Socialist Unit din 
Germania, ău analizat stadiul și perspec
tivele relațiilor bilaterale, precum și as
pecte importante ale evoluției situației 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker au relevat cu satisfacție 
fantul că raporturile de prietenie si cola- 
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borare dintre P.C.R. și P.S.U.G.. dintre 
România si R. D. Germană s-au extins și 
întărit continuu, in ultimii ani. in spiritul 
orientărilor si înțelegerilor stabilite cu 
prilejul întâlnirilor la nivel înalt. S-au 
evidențiat, in acest sens, progresele înre
gistrate in dezvoltarea conlucrării 
cele două tari, pe plan politic, 
tehnico-științific. cultural si în 
de activitate.

De ambele părți, s-a apreciat
țațele obținute pină acum, ca si potenția
lul economic în creștere al României și 
R. D. Germane creează premise favorabile 
pentru 
viitor a 
dentiată 
eficient
fost însărcinate organele centrale de pla
nificare din cele două țări. Comisia mixtă 
de colaborare economică si tehnico-științi- 
fică să analizeze si să concretizeze măsuri 
care să ducă la creșterea relațiilor econo
mice prin amplificarea schimburilor co
merciale si îndeosebi crin dezvoltarea 
cooperării și specializării in producție in 
sectoare ale industriilor de virf. prin inten
sificarea conlucrării în domeniul științei și 
tehnologiei. Totodată, s-a convenit să se 
treacă la pregătirea unui acord pe termen 
lung de cooperare economică și tehnico- 
științifică între cele două țări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au avut, de asemenea, un schimb

Honecker, 
Central al 
Germania,

Joi seara, tovarășul Erich 
secretar general al Comitetului 
Partidului Socialist Unit din 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, a Părăsit Ca
pitala.

în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
la plecare, pe aeroportul Otopeni. oaspetele 
a fost salutat de tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Erau prezenți Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au fost de fată Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București, mem
bri ai ambasadei.

Președintele Republicii Socialiste Roma
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a avut 
convorbiri cu președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul 
Haq. care a participat la festivitățile pri
lejuite de a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifas
cistă si antiimperialistă.

La convorbiri aU luat parte Ion M. 
Nicolae. viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și 
Ghulam Ishaq Khan. ministru de finanțe 
si probleme economice în guvernul pakis
tanez. si Iqbal Hosain. ambasadorul Pa
kistanului la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
mulțumiri pentru participarea șefului 
statului pakistanez la sărbătorirea zilei 
de 23 August și a subliniat că noua 
vizită a acestuia în România constituie o 
expresie a bunelor raporturi statornicite 
între cele două țări si popoare, a relații
lor personale prietenești 
cei doi președinți.

Subliniind fericirea de 
la marea sărbătoare de la ...
ședințele Mohammad Zia-ul Haq a 
primat in alta sa apreciere fată de rezul
tatele obținute de poporul român în ul
timii 40 de ani. reflectate în ampla ex
poziție ..Dezvoltarea economică si socială 
a României", si a scos în evidentă sen
timentele de prețuire si stimă manifes
tate de poporul român la adresa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. precum și 
entuziasmul deosebit care a caracterizat

existente intre
*

a fi participat
23 August, pre- 

ex-

atit Sesiunea solemnă, cit si marea de
monstrație a oamenilor muncii din Bucu
rești.

în cadrul convorbirilor, desfășurate în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie: stimă si 
înțelegere reciprocă, au fost evocate cu 
satisfacție raporturile prietenești. de 
strînsă cooperare statornicite între Româ
nia si Pakistan, subliniindu-se importanta 
deosebită a înțelegerilor convenite la ni
vel înalt . pentru extinderea și adâncirea 
continuă a acestor bune relații, pe baze 
reciproc avantajoase.

în acest spirit si pornind de la dorința 
de a da noi dimensiuni colaborării româ- 
no-pakistaneze. Îndeosebi pe plan eco
nomic. președinții Nicolae Ceausescu și 
Mohammad Zia-ul Haq au căzut de acord 
ca specialiștii din cele două țări să exami
neze cu toată atenția posibilitățile de 
realizare in comun a unor noi obiective 
in domeniile petrolului, industriei chimice 
Si petrochimice, industriei electrotehnice si 
electronice, in agricultură și în alte sec
toare de interes comun. S-a hotărit ca re
zultatele acestor analize si ale discuțiilor 
cu caracter tehnic să fie prezentate spre 
considerare viitoarei sesiuni a Comisiei 
mixte romăno-pakistaneze de cooperare e- 
conomică si tehnică, ce urmează să aibă 
loc la Islamabad. în ultima parte a aces
tui an. în vederea luării deciziei finale.

Abordind unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, cei doi președinți au 
exprimat hotărirea României si Pakistanu
lui de a intensifica in continuare conlu-

crarea dintre ele pentru promovarea în 
viata internațională a unei politici de 
pace, securitate si dezarmare, pentru li
chidarea subdezvoltării si instaurarea noii 
ordini economice internaționale. Totodată, 
ambii președinți au evidențiat necesitatea 
de a se acționa cu hotărâre pentru rezol
varea pe cale politică, prin tratative, a 
problemelor litigioase dintre state, fără 
recurgere la forță.

în cursul convorbirilor s-a subliniat că 
actuala vizită a președintelui 
la București. continuarea 
româno-pakistanez la cel mai 
ca si înțelegerile convenite cu 
constituie o importantă contribuție la în
tărirea Si aprofundarea in continuare a 
raporturilor de strînsă prietenie si colabo
rare dintre cele două țări, in interesul po
poarelor lor. al politicii de pace, indepen
dentă si cooperare reciproc avantajoasă 
intre toate națiunile lumii.

★
Președintele Republicii Islamice Pakis

tan. general Mohammad Zia-ul Haq. îm
preună cu doamna Zia-ul Haq, a părăsit 
joi seara Capitala.

în numele tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste România, 
oaspetele a fost salutat, pe aeroportul 
Otopeni. de tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. Erau 
prezenți Ion M. Nicolae, viceprim-ministru 
al guvernului., alte persoane oficiale.

Au fost de fată Iqbal Hosain, ambasado
rul Republicii Islamice Pakistan la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Zia-ul Haq 
dialogului 

înalt nivel, 
acest prilej

HUSSEIN KULMIYE AFRAH,
membru al Biroului Politic al C. C. al Partidului Socialist Revoluționar Somalez

(Urmare din pag. I)
publicii Populare Mozambic, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, președintele U- 
niunii Socialiste Sudaneze, președin
tele Republicii Democratice Sudan, 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare An
gola, general Mohammad Zia-ul Haq, 
președintele Republicii Islamice Pa
kistan, Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Vitalii Ivano- 
vici Vorotnikov, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S. Ruse, Kang Song 
San. membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene, Radovan Vlaikovici, vicepre
ședinte al Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, Abdel Rauf Al Kassem, prim- 
ministru al Republicii Arabe Siriene, 
Stanko Todorov, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, Josef Kempny, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Consiliului Național 
Ceh, Tadeusz Porebski, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Sandor Gaspar, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, vicepre
ședinte al Consiliului Prezidențial,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Părăsind țara dumneavoastră ospitalieră vă adresez încă o dată dumneavoastră 
personal, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Gu
vernului și întregului popor al Republicii Socialiste România profunde mulțumiri pen-\ 
tru primirea frățească, sinceritatea și cordialitatea de care m-am bucurat in timpul pre- ' 
zenței mele in România, cu prilejul festivităților consacrate celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Convorbirile pe care le-am purtat au evidențiat din nou hotărirea noastră comună 
de a dezvolta, în continuare, relațiile de strînsă prietenie și solidaritate dintre partidele, 
statele și popoarele noastre in toate domeniile, contribuind, totodată, la întărirea socia
lismului și asigurarea păcii.

Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a ura încă O dată poporului frate ro
mân noi succese in edificarea societății socialiste multilateral - dezvoltate in patria sa.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

I i

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, joi după-amiază. pe Hussein Kul
miye Afrah, membru al Biroului Politic al 
C.C, al Partidului Socialist Revoluționar 
Somalez, vicepreședinte al Republicii De
mocratice Somalia, conducătorul delegației 
țării sale la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și an
tiimperialistă.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și cele mai căl
duroase felicitări cu prilejul glorioasei ani
versări din partea președintelui Republicii 
Democratice Somalia, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
tovarășul Mohamed Siad Barre, iar poporu
lui român urări de noi succese în dezvol
tarea multilaterală a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
și a rugat să se transmită tovarășului 
Mohamed Siad Barre salutul său călduros 
și cele mai bune urări pentru poporul so
malez prieten, precum și satisfacția sa pen
tru participarea delegației Republicii De
mocratice Somalia la marea sărbătoare a 
poporului român, arătind că aceasta consti
tuie o expresie a bunelor relații de priete
nie și colaborare dintre România și Soma
lia. dintre cele două popoare.

In cadrul întrevederii, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, s-a relevat 
importanța ințelegerilor

II @ @
Ministrul afacerilor externe al

convenite la nivel

înalt și s-a manifestat dorința de a dezvolta 
și extinde raporturile româno-somaleze, in 
domenii de interes comun. S-a apreciat că 
intensificarea conlucrării pe multiple pla
nuri dintre România și Somalia este in fo
losul celor două țări și popoare, servește 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

Vineri.

Indonezia

★
Hussein Kulmiye Afrah. membru

@ H H

al Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez. vice
președinte al Republicii Democratice So
malia. a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost 
salutat de tovarășul Marin Enache. mem
bru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului.
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președintele Consiliului Național al 
Sindicatelor din R.P. Ungară, Pedro 
Miret Prieto, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cuba, membru al Consiliului de 
Stat, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dong Sy Nguyen, membru 
supleant al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
municațiilor și transporturilor, gene
ral Maraden Saur Halomoan Pangga- 
bean, 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 al Guvernului 
Turcia, Arvo Aalto, 
Partidului Comunist
Humphrey Mulemba, secretar gene
ral al Partidului Unit al Independen
ței Naționale din Zambia, Datuk 
Musa Hitam, viceprim-ministru al 
Guvernului Malayeziei, Mihail Ste- 
fanides, prim-vicepreședinte al 
Parlamentului elen, Clodomiro Al- 
meyda, secretar general al Partidului 
Socialist din Chile, Umberto Barulli, 
secretar general al Partidului Comu
nist Sanmarinez, Rigoberto Padilla 
Rush, secretar general al Partidului 
Comunist din Honduras, Damdinghin 
Țeden, membru supleant al Comite
tului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ministrul sil
viculturii și industriei de prelucrate 
a lemnului, președintele Asociației 
de prietenie mongolo-română, Saly 
Vongkhamsao, membru al Secreta
riatului Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian,

Republicii 
președintele

Finlandez,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului Na
țional al Planificării, Ilias Iliou, pre
ședintele Partidului Uniunea Demo
cratică de Stingă (E.D.A.) din Gre
cia, Koichiro Ueda, vicepreședinte al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, Kititwa 
Tumansi, prim-vicepreședinte al Bi
roului Politic al C.C. al Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair, 
Hamilton Green, vicepreședinte al 
Guyanei, reprezentant personal al 
președintelui Republicii Cooperatiste 
Guyana, Alice Molloy, vicepreședinte 
al Partidului Liberal din Canada, 
Inge Kopp, vicepreședinte al Parti
dului Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, Abdul Majid Sarboland, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducătorii 
și membrii celorlalte delegații de 
partid și de stat, guvernamentale, ale 
partidelor comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate și ale altor forma
țiuni politice, reprezentanții unor șefi 
de state și de guverne, alte delegații 
și persoane oficiale de peste hotare 
care participă la manifestările prile
juite de a 40-a aniversare a zilei de 
23 August.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in România, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic, trimiși speciali și co
respondenți ai presei străine la 
București.

în timpul recepției, tovarășul ' 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
oaspeții de peste hotare.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de 
prietenie.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia, dr. Mochtar Ku- 
sumaatmadja. care a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare

Cronica
La București a fost semnat vineri 

un Memorandum privind dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale si cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Liberia. Sint prevăzute mă
suri pentru extinderea in continuare 
a relațiilor comerciale si economice 
în domeniile mineritului, petrolier.

t
PROGRAMUL 1

și națională. antifascistă șisocială 
antiimperialistă, efectuează, in con
tinuare, o vizită oficială in Româ
nia. la invitația tovarășului Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

zilei
agriculturii, pregătirii cadrelor. în 
alte sectoare de interes reciproc.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, iar 
din partea liberiană de McLeod Dar- 
poh. ministrul comerțului, industriei 
și transporturilor.

caldă cordialitate și

10.00 In parc fanfara cîntâ (color). 
Concert de promenadă susținut de Mu
zica reprezentativă a Armatei ; 10,20 
Din marea carte a patriei ; 10,45 Estra
da estivală (color). Pagini muzicale de 
mare popularitate: 11,30 Ecranul copii
lor 
amiază — 
voluționare ; 
sfîrșit de 
lor) ; 18,35 
1001 de seri 
color) ; 19.20
(color). Reportaj de la Expoziția ..Dez
voltarea economică și socială a Româ-

niei“ : 19,40 Anii tinereții noastre — 
muzică ușoară românească (color) ; 
20,00 Film artistic ..Detașamentul Con
cordia" (color). Scenariul și regia Fran- 
eisc Munteanu ; 21,20 La hanul Ancu- 
ței (color) ; 22,00 Telejurnal (parțial co
lor) ; 22,10 Să-mi cinți un 
bire — melodii de neuitat 
închiderea programului.

PROGRAMUL

cîntec de iu- 
(color) ; 23,00

2

(color) ; 12,30 Unită patrla-n
versuri și dntece 

13,00 Telex ; 13,05
săptâmînă (parțial 
Săptămîna politică ;

; 19,00 Telejurnal (parțial 
40 de ani de istorie nouă

re- 
La 
co- 

18,50

19,00 Telejurnal ; 19,20 Moștenire pen
tru viitor ; 20,00 Magistrala revoluției ; 
20,20 Melodii populare instrumentale; 
20,35 Orizont tehnico-științific. 40 de ani 
de impetuos progres tehnlco-științitic. 
Documentar. 20,55 Tinere talente ; 21,35 
Clubul tineretului. Omagiu tinereții — 
patriei, partidului ; 1
22.10 Bună seara, fete 
băieți !

22,00 Telejurnal ; 
! — bună seara, 

23,00 închiderea programului.

Excelenței Sale Domnului general-locotenent 
GREGORIO CONRADO ALVAREZ ARMELINO

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO 

Cu ocazia aniversării a 159 de ani de la proclamarea independentei. 
Ziua națională a Republicii Orientale a Uruguayului, 
de a vă transmite sincere felicitări, impreună cu cele 
progres și prosperitate pentru poporul Uruguayan.

am plăcutul prilej 
mai bune urări de

CEAUSESCUNICOLAE
Președintele

Republicii Socialiste România

La 25 august, po
porul Uruguayan cele
brează ziua sa naționa
lă, aniversind împlini
rea a 159 de ani de la 
proclamarea indepen
denței de stat, care a 
încununat lupta sa în
delungată pentru do- 
bindirea dreptului la o 
existență liberă, de 
sine stătătoare. Coloni
zat de către spanioli 
incepind din 1516, teri
toriul Uruguayan a fost 
dependent pînă in 1776 
de viceregatul Lima, 
apoi de Buenos Aires, 
în 1814, Uruguayul își 
dobindea pentru pri
ma oară independența, 
dar a fost alipit în 1821 
la Brazilia. Poporul 
Uruguayan a reînceput 
luptele pentru neatir- 
nare și, in 1825, a pro

clamat independența 
de stat.

Condițiile pedocli
matice au făcut din 
Republica Orientală a 
Uruguayului un mare 
producător de carne și 
lină, creșterea vitelor 
fiind principala sursă 
de venituri a țării. în 
ultimele decenii, ca 
urmare a descoperirii 
zăcămintelor de mine
reu de fier de la Ar
royo Valentines, ca și 
a eforturilor in direc
ția valorificării poten
țialului hidroenergetic 
național, au fost adop
tate o serie de legi și 
programe menite să 
contribuie la diversifi
carea și modernizarea 
economiei. în acest 
cadru se înscriu con
struirea primului com
plex siderurgic al Uru

guayului, a hidrocen
tralelor Salto Grande. 
Palmar, Paso Centu
rion și Talavera, in 
cooperare cu Argenti
na și Brazilia, ca și 
obiectivele din dome
niul petrochimiei, in
dustriei textile și al 
pielăriei.

Desfășurate în spiri
tul raporturilor pe care 
România le dezvoltă 
cu statele latino-ame- 
ricane, cu toate țările 
în curs de ,dezvoltare, 
relațiile de colaborare 
dintre țara noastră și 
Republica Orientală a 
Uruguayului iși găsesc 
multiple concretizări 
pe plan economic, cul
tural ș.a., in interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.
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INTÎLNIRI ȘI PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
VINERI, LA PALATUL REPUBLICII

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI, JOSE EDUARDO DOS SANTOS,

președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, președintele Republicii Democratice Sudan

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
și tovarășa’ Elena Ceausescu au avut, vi
neri, 24 august, la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbiri cu Gaafar Mohamed Ni
meiri. președintele Uniunii Socialiste Su
daneze. președintele Republicii Democra
tice Sudan, care. în fruntea unei delegații 
de partid si de stat, a participat. împreu
nă cu doamna Buthayna Nimeiri, la festi
vitățile ocazionate de cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiimperia
listă.

In numele său si al membrilor delega
ției. președintele Gaafar Mohamed Nimeiri 
a mulțumit călduros tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru invitația adresată de a 
participa la manifestările prilejuite de 
marea sărbătoare națională a poporului 
roman, de a se reintîlni și de a avea un 
util schimb de opinii asupra unor proble
me bilaterale Si ale vieții politice inter
naționale. Oaspetele a dat. totodată, o înal
tă apreciere activității si rezultatelor obți
nute de poporul român în dezvoltarea 
economică si socială a tării, atmosferei 
sărbătorești care a caracterizat adunarea

solemnă, parada militară si demonstrația 
oamenilor muncii organizate cu prilejul 
zilei de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a mulțumit 
si a exprimat satisfacția pentru prezența 
șefului statului sudanez, a soției sale si 
a delegației Republicii Democratice Sudan 
la festivitățile prilejuite de ziua de 23 
August.

în cadrul întilnirii. desfășurată într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, conducă
torii de partid si de stat ai celor două 
țări au apreciat cu satisfacție că relațiile 
de prietenie, solidaritate si cooperare ro- 
mâno-șudaneze cunosc o evoluție ascen
dentă. potrivit înțelegerilor convenite cu 
prilejul intilnirilor la cel mai înalt nivel 
de la București si Khartum. A fost expri
mată voința comună de a extinde si di
versifica conlucrarea dintre România si 
Sudan. îndeosebi în domeniile agricol, 
energetic, transporturi si in alte sectoare 
de interes comun, pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectării suverani
tății si avantajului reciproc. în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Abordind unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, președinții Nicolae

Ceaușescu și Gaafar Mohamed Nimeiri au 
reafirmat hotărirea României și Sudanului 
de a adînci conlucrarea pe plan internațio
nal. de a acționa în continuare pentru fău
rirea unui climat de pace, colaborare și 
înțelegere în lume.

★

Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri. a părăsit, vi
neri. Capitala.

Pe aeroportul Otopeni. la plecare. în nu
mele tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat. Erau, de 
asemenea, prezenți tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. membri ai con
ducerii unor ministere si instituții cen
trale.

A fost de față Ahmed Mohamed Diab, 
ambasadorul Republicii Democratice Sudan 
în tara noastră.

SAMORA MOISES MACHEL,

președintele Partidului „FRELIMO“, președintele Republicii Populare Mozambic

La Palatul Consiliului de Stat au avut 
loc. vineri, convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășul 
Samora Moises Machel, președintele Parti
dului ..FRELIMO". președintele Republicii 
Populare Mozambic. care a condus delega
ția de partid și de stat mozambicană la 
festivitățile prilejuite de sărbătoarea na
țională a poporului român.

La convorbiri, din partea română au 
participat : Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor externe. 
Gheorghe David, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Teodor Coman. mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele Comite
tului pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. Constantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secretarului general al 
partidului și președintelui Republicii, Du
mitru Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Din partea mozambicană au participat : 
Joaquim Alberto Chissano, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C, al partidului, 
membru al Comisiei Permanente a Adu
nării Populare, ministrul afacerilor externe. 
Julio Zamith Carrilho, membru al C.C. al 
partidului, deputat in Adunarea Populară, 
ministrul construcțiilor și apelor. Joao dos 
Santos Ferreira, deputat in Adunarea Popu
lară, ministrul agriculturii, președinteie

părții mozambicane în Comisia mixtă gu
vernamentală de cooperare economică si 
tehnică. Jose Julio Andrade, deputat in 
Adunarea Populară? directorul cabinetului 
președintelui partidului, Julio Goncalo 
Braga, deputat in Adunarea Populară, am
basador.

Tovarășul Samora Moises Machel a adre
sat vii mulțumiri pentru invitația de a 
participa la festivitățile care au avut loc 
la București cu prilejul zilei de 23 August 
și a dat o inaltă apreciere remarcabilelor 
realizări obținute de poporul nostru in cele 
patru decenii de la eliberare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat, 
la rindul său. tovarășului Samora Moises 
Machel mulțumiri, in numele conducerii 
de partid și de stat a tării noastre, pentru 
participarea delegației Republicii Populare 
Mozambic la manifestările ce au avut loc 
cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a vic
toriei revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă din 
România.

In cadrul convorbirii, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Samora 
Moises Machel au examinat evoluția rela
țiilor de prietenie, solidaritate și colabora
re româno-mozambicane și au apreciat cu 
satisfacție că, in spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul precedentelor intilniri de 
la București și Maputo, raporturile bilate
rale au cunoscut o dezvoltare continuă, A

fost exprimată, totodată, hotărirea de a se 
acționa pentru extinderea și aprofundarea 
colaborării dintre cele două țâri in dome
niile agriculturii, industriei, exploatării re
surselor minerale, lemnului, pescuitului, al 
construcțiilor de locuințe, al pregătirii ca
drelor. Apreciind caracterul fructuos al 
convorbirilor purtate, cei doi președinți au 
subliniat că este necesar să se facă totul 
pentru concretizarea celor convenite in 
măsuri și acțiuni practice menite să ridice 
pe un plan superior colaborarea romăno- 
mozambicană, in condiții reciproc avanta
joase.

Cei doi președinți au subliniat necesita
tea trecerii la elaborarea unui acord de co
laborare de lungă durată, care să așeze pe 
baze sigure și de perspectivă conlucrarea 
româno-mozambicană.

Schimbul de vederi în. probleme ale vie
ții politice mondiale a pus in evidență nece
sitatea de a se intensifica activitatea politi- 
co-diplomatică pentru incetarea stărilor de 
conflict și război din diferite regiuni ale 
lumii, pentru soluționarea problemelor e- 
conomice pe baze noi. pentru o nouă or-, 
dine economică internațională.

în cadrul convorbirilor a fost reafirmată 
voința României și Mozambicului de a-și 
intensifica colaborarea pe arena interna
țională, de a-și spori contribuția la soluțio
narea marilor probleme care confruntă 
omenirea, in folosul cauzei generale a păcii 
și colaborării intre popoare.

JEAN MICHEL BAYLET,

secretar de stat la Ministerul Relațiilor Externe al Republicii Franceze
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președin

tele Republicii Socialiste România, l-a 
primit, la 24 august, pe Jean Michel Baylet, 
secretar de stat la Ministerul Relațiilor 
Externe al Republicii Franceze, membru al 
guvernului, care a participat la manifes
tările prilejuite de aniversarea zilei de 
23 August.

Oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea președintelui Repu
blicii Franceze, Franțois Mitterrand, un 
mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii na
ționale a României, în care este reafirmată

dorința de dezvoltare în continuare a cola
borării și cooperării dintre Franța și 
România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rindul său. președintelui 
Franței un mesaj de prietenie, precum si 
cele mai bune urări pentru poporul francez.

în cadrul întrevederii au fost evidențiate 
cu satisfacție bunele și tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare româno- 
franceze si s-a apreciat că există reale 
posibilități pentru a conferi noi dimen
siuni colaborării și cooperării bilaterale,

extinderii conlucrării celor două țări pe 
arena internațională, pentru o politică de 
pace, securitate și colaborare în întreaga 
lume.

La primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de fată Michel Rougagnou. am
basadorul Franței la București.

★
In aceeași zi, Jean Michel Baylet a pă

răsit Capitala.

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

La Palatul Consiliului de Stat au avut loc, 
vineri, 24 august, convorbiri intre • tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și to
varășul Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare Angola, 
care, în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, a participat la festivitățile pri
lejuite de aniversarea zilei de 23 August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
pentru participarea șefului statului angolez 
la manifestările ocazionate de cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă șî antiim
perialistă, arătind că prezența delegației 
angoleze la aceste manifestări reflectă 
bunele relații existente între cele două 
țări, dorința de a le extinde și aprofunda 
în continuare.

Tovarășul Jose Eduardo dos Santos a 
mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru invitația de a luă parte la festivități
le ce au avut loc cu prilejul marii sărbători 
naționale a poporului român, pentru ospi
talitatea de care s-a bucurat, arătînd că 
vede in aceasta o mărturie grăitoare a 
prieteniei și solidarității militante ango- 
lezo-române. Totodată, șeful statului an
golez a exprimat deosebita satisfacție de 
a se reintilni cu conducătorul partidului

și statului nostru, de a avea un util și 
fructuos schimb de păreri in probleme de 
interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jose < 
Eduardo dos Santos au exprimat convin- fi 
gerea că actualele convorbiri, ca și prece- țț 
dentele intilniri la nivel înalt, vor con- ț< 
tribui la promovarea în continuare a legă- je
turilor de strînsă prietenie, solidaritate și ț 
colaborare dintre Partidul Comunist Ro- i; 
mân și M.P.L.A. — Partidul Muncii, dintre ■ 
România și Angola, spre binele celor două ; 
popoare, al cauzei păcii și cooperării in- ; 
ternaționale. De ambele părți, s-a apreciat p. 
că România și Angola dispun de un cadru f 
favorabil aprofundării colaborării bilate- 
rale și a fost reafirmată hotărirea de a 
se acționa pentru lărgirea conlucrării bila- 
terale pe baze reciproc avantajoase, prin 
valorificarea tot mai mare a posibilități
lor pe care le oferă, în acest sens, econo
miile naționale ale celor două țări.

De ambele părți, s-a apreciat că este 
necesar să se acționeze în continuare pen
tru realizarea celor convenite cu prilejul 
dialogului la nivel inalt, de la București, 
din luna aprilie a acestui an.

Schimbul de păreri în legătură cu unele 
aspecte ale vieții internaționale a eviden
țiat coincidența punctelor de vedere ale 
celor două state in problemele abordate.

Cei doi președinți au exprimat pozițiile 
comune in legătură cu necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, in primul rind a celor 
nucleare, de a se face totul pentru re
luarea negocierilor sovieto-americane în 
vederea realizării unui acord cu privire la 
eliminarea tuturor rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa și, apoi, a tu
turor armelor nucleare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Jose 
Eduardo dos Santos s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru solutionarea pe cale 
politică, prin tratative, a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru încetarea stării 
de război dintre Iran și Irak, a conflicte
lor din Africa și din alte regiuni ale lumii.

în legătură cu situația din Africa aus
trală, s-a relevat că trebuie să se facă 
totul pentru soluționarea, in spiritul rezo
luțiilor O.N.U., a problemelor din această 
zonă și a fost evidențiată necesitatea 
sprijinirii luptei pentru independență 
a poporului namibian, sub conducerea 
S.W.A.P.O.

La convorbiri, desfășurate intr-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie, au luat 
parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, precum și Venanneio Do Silva 
Moura, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Angola, și Francisco Ro
mano De Olivieira e Silva, ambasador.

președintele Comitetului
YASSER ARAFAT,

Executiv al Organizației pentru Eliberarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, s-a 
intilnit, vineri după-amiază. cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 40-a aniversare a 
victoriei revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă si antiimperialistă.

Oaspetele a exprimat deosebita satisfacție 
că a avut posibilitatea să participe la ma
nifestările prilejuite de marea -sărbătoare 
națională a poporului român și a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase 
felicitări, urări de sănătate și fericire, 
iar poporului român noi și tot mai mari 
succese in construirea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat. la rindul său. satisfacția in legătură cu 
prezența președintelui Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei ' la marea sărbătoare a poporului 
român și a urat poporului palestinian 
succese in înfăptuirea aspirațiilor sale 
legitime.

în timpul convorbirilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat au 
relevat cu deosebită plăcere relațiile de 
strînsă prietenie, solidaritate și colaborare 
statornicite între Partidul Comunist Român, 
România socialistă și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, dintre popoarele ro
mân și palestinian si au exprimat dorința 
comună de a extinde, aprofunda si întări 
aceste raporturi, in interesul cauzei păcii, 
colaborării și progresului in lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au avut, de asemenea, un 
schimb larg și aprofundat de păreri in le
gătură cu unele aspecte ale vieții interna
ționale și. in mod deosebit, cu privire la 
ultimele evoluții ale situației din Orientul 
Mijlociu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat poziția tării noastre in problemele 
Orientului Mijlociu și, îndeosebi, in ce pri
vește soluționarea problemei poporului pa
lestinian. în acest context, a fost subliniată 

importanța restabilirii unității mișcării pales
tiniene in lupta pentru înfăptuirea dreptu
rilor poporului palestinian la autodetermi
nare. la crearea unui stat propriu, inde
pendent. Totodată, secretarul general al 
partidului a arătat că. pornind de la nece
sitatea soluționării tuturor conflictelor nu
mai pe calea tratativelor. România se pro
nunță ferm pentru o conferință interna
țională în problemele Orientului, Mijlociu, 
cu participarea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, ca reprezentant legitim al po
porului palestinian, precum și a Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale Americii, a 
altor țări care pot să-și aducă contribuția 
la realizarea păcii în această zonă.

Tovarășul Yasser Arafat a exprimat în 
numele poporului palestinian, al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei cele 
mai vii mulțumiri tovarășului iNicolae 
Ceaușescu. întregului popor român pentru 
poziția consecventă a României socialiste, 
a șefului statului român privind solutiona
rea justă și durabilă a problemelor din 
Orientul Mijlociu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
hotărirea Partidului Comunist Român, a 
guvernului și poporului român de a sprijini 
in continuare și cu aceeași fermitate cauza 
justă a poporului palestinian, de a-si aduce 
întreaga contribuție la solutionarea pozi
tivă a situației din această zonă.

La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, de caldă prietenie, au 
luat parte Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. Petru 
Enache. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Radu, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost de fată Abdel Rahin Ahmed, 
membru al Comitetului Executiv al O.E.P., 
Nabil Amer, merrlbru al Consiliului Revo
luționar al Organizației ,.A1-Fatah“. si Ezzat 
Abou EI Rob. reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

★

Vineri, tovarășul Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a părăsit Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. în nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu. oaspe
tele a fost salutat de tovarășul Petru 
Enache. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. Erau 
prezenți membri ai C.C. al P.C.R.. activiști 
de partid și de stat.

MAMDOUH MOHAMED SALEM,

consilier special al președintelui R. A. Egipt, Mohamed Hosni Mubarak
Președintele Republicii Socialiste Româ

nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, 
vineri, pe Mamdouh Mohamed Salem, con
silier special al președintelui R.A. Egipt, 
care l-a reprezentat pe șeful statului egip
tean la festivitățile ce au avut loc cu pri
lejul aniversării zilei de 23 August.

Oaspetele a înmînat tovarășului Nicolae 
’Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea 
președintelui Mohamed Hosni Mubarak și 
a transmis cele mai calde felicitări cu pri
lejul aniversării a 40 de ani de la victoria 
revoluției de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă. urări 
de noi succese pentru poporul român in

dezvoltarea economico-socială a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 

pentru mesaj și felicitări și a adresat, la 
rindul său. președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak un salut călduros și cele mai 
bune urări, iar poporului egiptean pace și 
bunăstare.

în timpul întrevederii au fost reliefate 
cu satisfacție bunele relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, rolul de
terminant al dialogului la nivel inalt 
româno-egiptean in dezvoltarea și promo
varea unor raporturi strinse de colaborare 
între România și Egipt. S-a subliniat că

există posibilități largi de amplificare a con
lucrării economice, de intensificare a schim
burilor comerciale și a fost relevată nece
sitatea de a se întreprinde noi măsuri pen
tru valorificarea deplină a acestor posi
bilități-

în cadrul întrevederii au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme internațio
nale. in special cele legate de situația din 
Orientul Mijlociu.

La primire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, .a luat 
parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.
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(Urmare din pag. I)
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteana, 
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 Ursu, 
Richard Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu. Gheorghe Stoica, 
Nicu Ceausescu, precum si loan 
Avram, Ion M. Nicolae si Gheorghe 
Petrescu, viceprim-miniștri ai guver
nului. membri ai Comitetului Central 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai

< guvernului, membri de partid cu sta- 
i giu din ilegalitate, conducători ai or- 
i ganizatiilor de masă si obștești.
j In tribuna oficială se aflau, de ase

menea, Erich Honecker, secretar ge- 
i neral al Comitetului Central al Parti

dului Socialist Unit din Germania, 
' președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Democrate Germane, Li 
I Xiannian, membru al Comitetului 
! Permanent al Biroului Politic al Co- 
! mitetului Central al Partidului Co

munist Chinez, președintele Republi
cii Populare Chineze, Samora Moises 
Machel, președintele partidului 
„FRELIMO", președintele Republicii 
Populare Mozambic, Gaafar Moha
med Nimeiri, președintele Uniunii 
Socialiste Sudaneze, președintele Re
publicii Democratice Sudan, Jose 
Eduardo dos Santos, președintele
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii. Populare .Angola, 
.general Mohammad Zia-ul Haq, pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, Canaan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Vitalii Ivano- 
vici Vorotnikov, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S. Ruse, Kang Song 
San, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, Radovan Vlaikovici, vicepre
ședinte al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Abdel Rauf Al Kassem, prim- 
ministru al Republicii Arabe Siriene, 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria. Josef Kempny, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Consiliului Național 
Ceh, Tadeusz Porebski, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Sandor Gaspar, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar*, vicepreședinte 

al Consiliului Prezidențial, președin
tele Consiliului Național al Sindica
telor din R.P. Ungară, Pedro Miret 
Prieto, membru al Biroului Politic și 
al Secretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cuba, 
membru al Consiliului.de Stat, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Dong Sy Nguyen, membru supleant 
al Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comunica
țiilor și transporturilor, general Ma- 
raden Saur Halomoan Panggabean, 
președintele Consiliului Suprem Con
sultativ al Republicii Indonezia, 
Hussein Kulmiye Afrah, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, vice
președinte al Republicii, Kurtcepe 
Alptemucin, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Turcia, Arvo 
Aalto, președintele Partidului Comu
nist Finlandez. Humphrey Mulemba, 
secretar general al Partidului Unit al 
Independenței Naționale din Zambia, 
Datuk Musa Hitam, viceprim-minis
tru al Guvernului Malayeziei, Mihail 
Stefanides, prim-vicepreședinte al 
Parlamentului elen, Clodomiro Al- 
meyda, secretar general al Partidului 
Socialist din Chile, Umberto Barulli, 
secretar general al Partidului Comu
nist Sanmarinez, Rigoberto Padilla 
Rush, secretar general al Partidului 
Comunist din Honduras, Damdinghin 
Țeden, membru supleant al Comite
tului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, ministrul sil
viculturii și industriei de prelucrare 
a lemnului, președintele Asociației 
de prietenie mongolo-română, Saly 
Vongkhamsao, membru al Secreta
riatului Comitetului Central al* Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului Na
țional al Planificării, Ilias Iliou, pre
ședintele Partidului Uniunea Demo
cratică de Stingă (E.D.A.) din Gre
cia. Koichiro Uada, vicepreședinte al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, Kititwa 
Tumansi, prim-vicepreședinte al Bi
roului Politic al C.C. al Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair, Ha
milton Green, vicepreședinte al Gu- 
yanei, reprezentant personal al pre
ședintelui Republicii Cooperatiste 
Guyana, Alice Molloy, vicepreședinte 
al Partidului Liberal din Canada, 
Inge Kopp, vicepreședinte al Parti
dului Socialist Unit din Berlinul Oc
cidental, Abdul Majid Sarboland, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

In celelalte tribune se aflau repre
zentanți ai instituțiilor centrale, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
membri de partid cu stagiu din ilega
litate, participanți la revoluția de e- 
liberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă din August 
1944, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, generali, 
eroi ai muncii socialiste, Oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și artis

tice, activiști ai organelor centrale de 
partid și de stat, ziariști.

In tribune se aflau, de asemenea, 
delegațiile de partid și de stat, gu
vernamentale, ale partidelor comu
niste, socialiste, social-democrate și 
ale altor formațiuni politice, repre
zentanții unor șefi de state și de 
guverne, alte delegații și persoane 
oficiale de peste hotare care partici
pă la manifestările prilejuite de a 
40-a aniversare a zilei de 23 August.

Au asistat șefii misiunilor diplo
matice acreditați in România, atașați 
militari, alți membri ai corpului di
plomatic, precum și trimiși speciali 
și corespondenții presei străine la 
București.

Tribuna centrală, străjuită de stea
guri tricolore și roșii, era dominată 
de un mare portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, incadrat de ste
mele Republicii și partidului, sub 
■care se afla înscrisă urarea : 
„Trăiască a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă !“.

Pe fundalul tribunelor laterale se 
găseau inscrise urările atit de scum
pe întregului popor : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului nostru 
pe calea socialismului și comunis
mului !“, „Trăiască patria noastră, 
liberă și independentă — Republica 
Socialistă România !“. Erau, de ase
menea. înscrise cuvintele cu pro
fundă rezonanță în inima si conștiin
ța națiunii noastre : ..Partidul — 
Ceaușescu — România „Partidul
— Ceaușescu — Pace !“.

Pe tribunele aflate de cealaltă 
parte a Pieței erau marcate datele 
gloriosului jubileu : „23 August 1944
— 23 August 1984“. Se afla înscrisă, 
totodată, urarea „Trăiască unitatea 
de nezdruncinat a intregului popor 
in jurul Partidului Comunist Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“. Se 
putea, de asemenea, citi : „Trăiască 
lupta unită a popoarelor pentru o 
lume mai dreaptă.și mai bună pe 
planeta noastră !“, „Să triumfe cauza 
socialismului, a progresului, inde
pendenței și păcii în întreaga lume !“.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, moment 
solemn care marchează începerea 
paradei militare si a demonstrației 
oamenilor muncii din Capitală.

Parada militară, care a deschis 
ampla manifestare consacrată celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială si națională, anti
fascistă și antiimperialistă. s-a con
stituit într-o sugestivă imagine a 
pregătirii și dotării armatei noastre, 
creată și condusă de partid, a unită
ții sale indestructibile cu poporul. 
Ea a reprezentat, în același timp, un 
vibrant omagiu adus de ostașii tării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitor 
al României socialiste moderne, al 
doctrinei si sistemului apărării na
ționale.

După parada militară a urmat im- 
presinonanta demonstrație a oame
nilor muncii din Capitală. în Piața 
Aviatorilor au demonstrat, in mari
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coloane sărbătorești, muncitori din 
întreprinderile industriale ale Capi
talei. cercetători din institutele știin
țifice. lucrători ai ogoarelor din uni
tățile sectorului agricol Ilfov, repre
zentanți ai tineretului bucureștean. 
sportivi fruntași. Toți, laolaltă, au 
adus, odată cu bilanțul rodnic al 
muncii dăruite patriei, adeziunea lor 
deplină fată de politica internă si ex
ternă a partidului, fată de ideile si 
orientările cuprinse în magistrala 
cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
solemnă, hotărîrea nestrămutată de 
a acționa, strîns uniți în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
pentru a da viață mobilizatoarelor 
programe de dezvoltare economico- 
socială a patriei în prezent și in 
viitor, pentru a întimpina cel de-al

CĂLĂRAȘI

XIII-lea Congres cu noi și mărețe 
înfăptuiri.

Sărbătorirea Zilei noastre naționa
le s-a constituit intr-un moment de 
însuflețitor bilanț, care a pus preg
nant în relief adîncile transformări 
înnoitoare petrecute in România, 
victoriile remarcabile obținute în ar
cul de timp al libertății noastre, cu 
deosebire în anii de cind in fruntea 
partidului și a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. eminent condu
cător politic, patriot înflăcărat, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane, âare și-a făcut din slu
jirea devotată a partidului si po
porului, a cauzei libertății, indepen
denței și propășirii patriei, a idea
lurilor socialismului și păcii scopul 
suprem al pilduitoarei sale vieți și 
activități revoluționare. Foto : V. Barbu

PLECAREA UNOR DELEGAȚII CARE AU PARTICIPAI LA SĂRBĂTORIREA ZILEI UE 23 AUGUST de stat la Cancelaria președintelui 
Republicii Uganda, membru al Par
lamentului ;

Vineri a părăsit Capitala tovarășul 
Canaan Sodindo Banana, președintele 
Republicii. Zimbabwe, care, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a participat. împreună cu 
tovarășa Janet Banana, la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și

★

Tot ieri au părăsit Capitala urmă
toarele delegații, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat 
și a Guvernului Republicii Socia
liste România, au participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944 :

— Delegația de partid și guver
namentală a U.R.S.S., condusă de 
V. I. Vorotnikov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S. Ruse.

— Delegația de partid șl de stat 
a Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

— Delegația de partid șl de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Josef Kempny, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Consiliului 
Național Ceh.

— Delegația de partid și guver
namentală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Kang Song San. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, premierul 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene. 

antiimperialistă de la 23 August 
1944.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. oaspetele a fost salutat, 
pe aeroportul Otopeni. de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Erau prezenti 
membri ai guvernului, ai conducerii 
unor ministere si instituții centrale.

★
— Delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de Radovan 
Vlaikovici, vicepreședinte al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia.

— Delegația de partid șl guverna
mentală a R.D.P. Laos, condusă de 
Saly Vongkhamsao, membru al 
Secretariatului C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului Națio
nal al Planificării.

— Delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Polone, con
dusă de Tadeusz Porebski, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U. Polonez.

— Delegația de partid șl de stat 
a Republicii Populare Ungare, con
dusă de Sandor Gaspar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, președin
tele Consiliului Național al Sindi
catelor din R. P. Ungară.

La plecare, oaspeții au fost salutat! 
de tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru 

al guvernului. Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.'R.. membri ai 
C.C. al P.C.R., alte persoane ofi
ciale.

★
De asemenea, au părăsit Capitala ! 
Delegația Republicii Arabe Sirie

ne. condusă de Abdel Rauf Al Kas- 
*sem. prim-ministru ;

Delegația Republicii Cooperatiste 
Guyana, condusă de Hamilton Green, 
vicepreședinte al Guyanei. reprezen
tant personal al președintelui Re
publicii Cooperatiste Guyana ;

Delegația de partid 6i de stat a 
Republicii Democrate Afganistan, 
condusă de Abdul Majid Sarboland. 
membru al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ;

Delegația Republicii Irak, condusă 
de Hassan Aii. membru al Coman
damentului regional al Partidului 
Baas Arab Socialist si al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
ministrul comerțului ;

Delegația Republicii Zambia, con
dusă de Humphrey Mulemba. secre
tar general al Partidului Unit al 
Independentei Naționale ;

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Indonezia, condusă de general 
Maraden Saur Halomoan Pangga
bean. președintele Consiliului Su
prem Consultativ :

Delegația Republicii Populare Con

go. condusă de Antoine Ndinga Oba, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Congolez al Muncii, ministrul 
afacerilor externe :

Delegația Republicii Democrate 
Populare Yemen, condusă de Abdul 
Abdelaziz al-Wali, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Yemenit. ministrul afaceri
lor externe ;

Delegația Indiei, condusă de A. A. 
Rahim, ministrul de stat pentru afa
cerile externe ;

Delegația Republicii Tunisiene, 
condusă de Mahmoud Mestiri. secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe ;
’ Delegația Regatului Hașemit al 
Iordaniei, condusă de Taher El 
Masri, ministrul afacerilor externe ;

Delegația Djibouti, condusă de 
Moumin Bahdon Farah, ministrul 
afacerilor externe ;

Delegația Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste, condusă de 
Muhammad Al-Mabruk, secretar al 
Comitetului Popular General pentru 
Serviciile Publice ;

Delegația Maltei, condusă de Leo 
Brincat. secretar cu probleme inter
naționale al Partidului Laburist ;

Delegația Republicii Arabe Yemen, 
condusă de Ahmed Kayed Barakat, 
ministrul economiei ;

Delegația Republicii Guineea, con
dusă de căpitan Pathe Mamadou 
Barry, membru al Comitetului mili
tar de Redresare Națională, ministru 
pentru întreprinderile mici și mijlo
cii ;

Delegația Republicii Ruandeze, 
condusă de col. Aloys Nsekalije, 
membru al C:C. al Mișcării Revolu
ționare Naționale pentru Dezvolta
re. ministrul invățămintului primar 
și secundar ;

Delegația Republicii Uganda, con
dusă de Chris Rwakasisi, ministru

Delegația Republicii Togoleze, con
dusă de Moussa Barry, ministrul mi
nelor, energiei, lucrărilor publice și 
resurselor hidraulice ;

Delegația Republicii Centrafricane, 
condusă de Nguereka Gaston, minis
tru Ia președinția Republicii, repre
zentant special al președintelui Re
publicii Centrafricane ;

Delegația Republicii Camerun, con
dusă de Georges Ngango, ministru 
la președinția Republicii ;

Delegația Regatului Maroc, oondu- 
să de Ahmed Bensouda, consilier la 
Curtea -Regală, reprezentant personal 
al regelui Hassan al II-lea ;

Delegația Kuweitului, condusă de 
Abdul Rahman Salim, consilier spe
cial al Emirului, trimis special ;

Delegația Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, condusă de 
Mohamed Aberkane, viceministru, 
însărcinat cu comerțul exterior, pre
ședintele părții algeriene in Comisia 
mixtă româno-algeriană de coopera
re economică, tehnică și științifică:

Delegația Republicii Benin, con
dusă de Pierre Osho, membru al 
Comitetului Centrai al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului, 
secretar general al Adunării Națio
nale Revoluționare ;

Delegația San Marino, condusă de 
Libero Barulli, președintele Comisiei 
pentru Relații Externe a Consiliului 
Mare și General.

— Delegația Republicii Islamice 
Iran, condusă de Jawad Manssouri, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. însărcinat cu problemele cul
turale si consulare :

— Reprezentantul personal al șe
fului statului Republica Costa Rica, 
Jorge Monge, viceministru al indus
triei, energiei și minelor ;

— Delegația Republicii Italia, con
dusă de Antonio Carpino. subsecre
tar de stat la Ministerul Justiției ;

— Delegația Braziliei, condusă de 
Ivan Velloso da Silveira Batalha, 
ambasador, șeful Departamentului 

pentru Europa din Ministerul Rela
țiilor Externe ;

— Delegația Omanului, condusă de 
Saif Bin Hamad al Battashi, sub
secretar de stat pentru afaceri ex
terne ;

— Reprezentantul Guvernului Aus
traliei. Whitlam Edward Gough, 
ambasador la UNESCO, fost șef al 
guvernului ;

— Reprezentantul Ligii Statelor 
Arabe. Adnan Omran. ambasador ;

— Reprezentantul Nepalului. Mi- 
renda Bikram Shah. ambasador ;

— Reprezentantul Guvernului Re
publicii Suriname. Ronald L. Kens- 
mil. ambasador ;

— Delegația Statelor Unite Mexi
cane. condusă de Luis Wybo Al
faro, ambasadorul Statelor Unite 
Mexicane în tara noastră, repre
zentant al guvernului mexican ;

— Reprezentantul Republicii Sier
ra Leone, Șorsoh Ibrahim Conteh, 
ambasador în Republica Socialistă 
România ;

— Reprezentantul Argentinei. Con- 
rado Storani. secretar de stat pen
tru energie ;

— Delegația Republicii Islamice 
Mauritania, condusă de Mohamed 
Val. ambasador, director în Minis
terul de Externe si Comerțului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de membri 
ai guvernului, ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, de 
alte persoane oficiale.

T *
In aceeași zl au părăsit Capitala :
— Delegația Partidului Comunist 

Finlandez, condusă- de Arvo Aalto, 
președintele partidului ;

— Delegația Partidului Comunist 
Japonez, condusă de Koichiro Ueda, 
vicepreședinte al Prezidiului C.C. al 
P.C. Japonez ;

— Delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de Otto Podol
sky, membru a! Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Austria ;

— Delegația Partidului Comunist 
German, condusă de Willy Mohn, 
membru al Comitetului Central al 
partidului ;

— Delegația Partidului Comunist 
Luxemburghez, condusă de Fernand 
Hubsch, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al partidului ;

— Delegația Partidului Comunist 
din Olanda, condusă de Frank ȘBies- 
boer. membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C. din Olanda ;

— Delegația Partidului Socialist 
Unit din Berlinul occidental, condusă 
de Inge Kopp. vicepreședinte al 
partidului ;

— Delegația Partidului de Stingă 
— Comuniștii din Suedia, condusă de 
Paul Lestender. membru al C.C. al 
partidului ;

— Delegația Partidului Social- 
Democrat din Danemarca, condusă 
de Laase Budtz. membru al Comite
tului Executiv, președintele Comite
tului de politică externă al parti
dului ;

— Delegația Partidului Socialist 
Democratic Italian, condusă de An
gelo Sabatini, membru al Direcțiunii 
partidului ;

— Delegația Partidului Pacifist So
cialist din Olanda, condusă de Wil
bert Decker, secretar cu probleme 
internaționale al C.C. al partidului ;

— Delegația Partidului Istiqlal 
din Maroc, condusă de Mohamed 
El Khatib, membru al Comitetului 
Executiv și al Consiliului Preziden
țial al partidului ;

— Delegația Partidului Adunarea 
pentru Republică din Franța, con
dusă de Franklin Bruno Bourg 
Broc, membru al Comitetului Exe
cutiv al partidului :

— Delegația Partidului Democrat 
Creștin din Italia, condusă de Al
fonso Tanga, membru al Consiliului 
Național al partidului, senator ;

— Delegația Partidului Republi
can Italian, condusă de Giorlamo 
Pellicano, membru al Consiliului 
Național al partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de membri și membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Consiliului.de
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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 DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
Vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, Guvernului și întregului popor al Republicii So
cialiste România, salutări frățești și cele mai sincere felicitări in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, al Guvernului și al poporului Republicii Socialiste Ceho
slovace și al nostru personal, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei luptei de eliberare națională și de eliberare a României 
de sub dominația fascistă.

Eliberarea României de fascism în luna august 1944. datorită 
ofensivei victorioase a eroicei armate sovietice si a insurecției ar
mate a forțelor patriotice, a deschis poporului român calea spre 
edificarea unei vieți noi. bazate pe principiile socialiste. în Re
publica Socialistă Cehoslovacă ne bucurăm de rezultatele obținute 
de către oamenii muncii români, conduși de Partidul Comunist 
Român, in dezvoltarea social-economică și culturală a societății 
române.

Noi urmărim cu simpatie eforturile creatoare ale oamenilor 
muncii din România și hotărirea lor de a întimpina lucrările apro
piate ale Congresului partidului îndeplinind sarcinile Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român. Rezultatele obținute în 
construcția socialistă și cooperarea reciproc avantajoasă, multila
terală a Republicii Socialiste România cu Uniunea Sovietică si cu 
celelalte țări socialiste în cadrul Tratatului de la Varșovia si al 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc creează baze solide pen
tru continuarea rodnică a construcției societății socialiste dezvol
tate in tara dumneavoastră.

Noi dăm o inaltă apreciere faptului că partidele si țările noas
tre. popoarele cehoslovac și român sint unite prin legături tradi
ționale de prietenie și cooperare multilaterală, care au continuat 
să se intensifice si să se întărească în spiritul Tratatului de priete
nie și colaborare între Republica Socialistă Cehoslovacă si Repu
blica Socialistă România, ceea ce este in folosul țărilor si popoare
lor noastre. în interesul unității și coeziunii țărilor comunității so
cialiste. al luptei comune împotriva politicii agresive a imperialis
mului. pentru pace și înlăturarea amenințării unui război nuclear, 
pentru progres social în lume. Noi avem ferma convingere că re
lațiile cehoslovaco-române vor continua să se dezvolte cu succes 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist

Noi vă dorim sincer, dragi tovarăși, dumneavoastră personal, 
comuniștilor și întregului popor muncitor al Republicii Socialiste 
România, noi și mari succese în edificarea societății socialiste in 
patria dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republici? Socialiste Cehoslovace

LUBOM1R STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării României, vă 

transmitem dumneavoastră, poporului frate român. Partidului 
Comunist Român, Marii Adunări Naționale. Consiliului de" Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, calde felicitări.

în cei 40 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Co
munist Român, punînd în valoare glorioasele tradiții revoluționare 
și spiritul activității creatoare, cu sprijinul și cooperarea Uniunii 
Sovietice și a comunității socialiste, poporul român și-a transformat 
tara, dintr-o tară agrară înapoiată, cu o industrie slab dezvoltată, 
într-o tară socialistă cu o industrie modernă, o agricultură dez
voltată. cu o cultură si stiintă avansate, cu un nivel de trai crescut 
al poporului.

Poporul vietnamez se bucură din toată inima si dă o înalță 
apreciere acestor uriașe realizări ale Republicii Socialiste România 
și urează sincer poporului român ca. sub conducerea Partidului 
Comunist Român. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu, să ob- 
ină noi succese in activitatea de făurire a societății socialiste 

uezvoltate in patria sa iubită.
Fie ca prietenia si relațiile de colaborare frățească dintre popoa

rele celor două țări ale noastre să se întărească si să se dezvolte 
necontenit. în interesul popoarelor celor două țări, al socialismului 
si păcii in întreaga lume.

LE DUAN
v Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

FAM VAN DONG
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Vietnam

NGUYEN HUU THO
Președintele Adunării Naționale 
a Republicii Socialiste Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele poporului, partidului și Guvernului Republicii Unite 

Tanzania am plăcerea sâ vă transmit dumneavoastră și prin dum
neavoastră poporului român și Partidului Comunist Român salutări 
frățești cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a zilei dumneavoastră 
naționale. Sărbătorirea de către dumneavoastră a acestui istoric 
eveniment imi oferă prilejul să exprim marea mea admirație față 
de impresionantele realizări politice și economice ale țării dum
neavoastră. sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă. Apreciez, 
totodată, relațiile cordiale care există intre Tanzania și România, 
in special in legătură cu cauza comună a dezvoltării popoarelor 
noastre. De asemenea, dau o inaltă apreciere contribuției deose
bite a României la eliminarea sărăciei în lume, poziției ei in 
această problemă, similară cu cea a Tanzaniei. Nutresc profunda 
speranță că eforturile în această direcție, care se bucură de 
sprijinul țării dumneavoastră, precum și al tuturor celorlalte țări 
progresiste, vor duce la înfringerea forțelor de dominație, punind 
astfel capăt nedreptății economice.

Fie ca bunele raporturi care există între Tanzania și România 
șă se dezvolte și să înflorească continuu spre binele și interesul po
poarelor noastre.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate pentru 
Excelenta Voastră, de fericire și prosperitate pentru poporul Repu
blicii Socialiste România.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului congolez. al guvernului și Partidului Con- 
golez al Muncii și al meu personal, imi este foarte plăcut să vă 
reînnoiesc sentimentele de sinceră prietenie pe care le nutrim fată 
de dumneavoastră și față de poporul român.

Celebrarea sărbătorii naționale a frumoasei dumneavoastră țări 
îmi oferă ocazia de a vă felicita călduros pentru victoriile strălu
cite pe care poporul român, sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare. continuă să le obțină în opera sa de construire a socie
tății socialiste dezvoltate.

D.oresc cu ardoare ca legăturile strinse de prietenie și de 
cooperare care unesc cele două țări ale noastre să se întărească 
și să se dezvolte tot mai mult pentru bunăstarea popoarelor 
noastre.

Cu cea mai inaltă și militantă considerație,
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii,
Șef al statului, 

Șef al guvernului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mon
gol, precum și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, poporului frate român felicitările cordiale și cele mai 
bune urări cu ocazia sărbătorii naționale — cea de-a 40-a aniver
sare a eliberării României de sub dominația fascistă.

In cei 40 de ani care au trecut, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și în strinsă colaborare cu popoarele 
Uniunii Sovietice și ale altor țări socialiste, a obținut succese im
presionante in opera de înfăptuire a unor transformări economico- 
sociale radicale și de edificare a noii societăți socialiste. Partidul 
nostru și poporul mongol apreciază la justa valoare aceste realizări 
ale poporului frate român și văd în ele o contribuție importantă la 
cauza sporirii forței socialismului. Sintem ferm convinși că oamenii 
muncii români vor infăptui cu succes hotăririle celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și vor atinge noi culmi pe 
drumul construcției socialiste.

Remarcăm cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre se dezvoltă cu succes, 
spre binele popoarelor mongol și român, in interesul cauzei păcii 
și socialismului. Ne exprimăm ferma convingere că aceste relații 
se vor întări neîncetat și in viitor, in spiritul înaltelor idealuri ale 
Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialistă România, în numele construirii cu 
succes a socialismului în țările noastre.

Dragi tovarăși,
In această zi remarcabilă vă dorim dumneavoastră, comuniștilor 

și tuturor oamenilor muncii din România noi și mari succese în 
construcția socialistă și în lupta pentru pace și securitate in Europa 
și în întreaga lume.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

NIAMÎN JAGVARAL
Vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România 

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

a celebrării celei de-a 40-a aniversări a Zilei eliberării, vă adre
săm. in numele poporului albanez, al Prezidiului Adunării Popu
lare. al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Socialiste 
Albania și in numele nostru propriu, și. prin intermediul dumnea
voastră. adresăm poporului român salutările noastre și cele mai 
bune urări de progres și prosperitate pentru tara dumneavoastră.

Dorim ca vechea prietenie tradițională dintre poporul albanez 
și poporul român să se dezvolte in mod constant.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

transmit, Excelență, felicitările mele sincere.
Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră cele 

mai bune urări de succes, iar poporului român prosperitate și un 
viitor fericit.

RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele Federal al Republicii Austria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al Zilei naționale a tării dumneavoastră, am 

deosebita plăcere și onoare ca, in numele partidului, al guvernului,) 
al poporului somalez și al meu personal, să transmit Excelentei 
Voastre și. prin dumneavoastră, poporului Republicii Socialiste 
România cele mai calde si cordiale felicitări.

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
sănătate si de progres, prosperitate si fericire poporului Republicii 
Socialiste România.

Cu cea mai inaltă considerație si salutări.
General-maior MOHAMED SIAD BARRE

• Președintele Republicii Democratice Somalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte al republicii și drag prieten,
In momentul cînd viteazul și curajosul popor român aniversează, 

cu mare bucurie, sărbătoarea sa națională, doresc să-i adresez, in 
numele poporului beninez, al Comitetului Central al Partidului Re
voluției Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național, pre
cum și al meu personal cele mai vii și călduroase felicitări.

în acest moment solemn, exprimăm poporului român, Partidului 
Comunist Român, precum și dumneavoastră personal asigurările 
sincerei noastre prietenii și sprijinul nostru ferm pentru eforturile 
neobosite pe care nu încetați să le depuneți pentru intârirea socia
lismului in lume.

Este, de asemenea, momentul să afirm înalta noastră apreciere 
față de excelentele relații de prietenie, de cooperare rodnică și de 
solidaritate care unesc țările, partidele și popoarele noastre, precum 
și profunda noastră dorință de a le întări, adinei și dezvolta tot 
mai mult pentru propășirea deplină a națiunilor noastre.

Reînnoindu-vă viile și sincerele mele felicitări, vă rog sâ primiți, 
domnule președinte al Republicii și drag prieten, cele mai bune 
urări de sănătate personală, precum și de pace, fericire și prospe
ritate poporului prieten al Republicii Socialiste România.

Cu cea mai inaltă considerație,
MATHIEU KEREKOU

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare din Benin, 

Președintele Republicii,
Șef al statului,

Președintele Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu prilejul momentului istoric al celei de-a 40-a aniversări a 

eliberării revoluționare a României, in numele guvernului si po
porului din Bangladesh, precum și al meu personal, adresez Exce
lenței Voastre și. prin dumneavoastră, guvernului și poporului 
român calde salutări și felicitări. Cu acest fericit prilej, noi. in 
Bangladesh. împărtășim sentimentele poporului român prieten.

Exprim speranța mea sinceră că relațiile de prietenie și coope
rare rodnică care caracterizează in mod fericit raporturile dintre 
cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte si să se în
tărească si mai mult in anii viitori, in avantajul reciproc al celor 
două popoare.

Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelentei Voastre 
cele mai bune urări de deplină sănătate, fericire si viată lungă, 
iar poporului român prieten urări de 'progres si prosperitate 
continuă.

General-locotenent 
HOSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a eliberării 

României, țin să vă prezint dumneavoastră și, prin intermediul 
dumneavoastră, Guvernului și poporului Republicii Socialiste 
România sincerele mele felicitări.

Importanța pe care Republica Socialistă România o acordă coo
perării internaționale și sprijinul permanent pe care țara dumnea
voastră l-a manifestat întotdeauna față de opera Națiunilor Unite 
și față de principiile și obiectivele Cartei sale sint pe deplin 
prețuite.

în acest moment istoric, doresc să vă adresez dumneavoastră, 
domnule președinte, și întregului popor român, urările mele cele 
mai călduroase de prosperitate și de dezvoltare.

JAVIER PEREZ DE CUELLAR
Secretar general al Organizației Națiunilor Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste România, am plăcerea de a transmite Excelenței 
Voastre, in numele națiunii turce și al meu personal, sincere felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul României.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea 
mea că relațiile prietenești dintre Turcia și România se vor dezvolta 
pe mai departe, spre binele reciproc al țărilor noastre.

, KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cea de-a patruzecea aniversare a eliberării României îmi oferă 

excelenta ocazie de a vă prezenta călduroase felicitări în numele 
poporului algerian, al partidului său — Frontul de Eliberare Na
țională — și al guvernului său. Acest fericit eveniment îmi permite 
sâ reafirm disponibilitatea Algeriei de a acționa pentru întărirea și 
dezvoltarea legăturilor de prietenie și a raporturilor de cooperare 
între cele două țări ale noastre. Rămin convins că Algeria și Româ
nia vor continua să acționeze în vederea instaurării unei ere uni
versale de pace și cooperare.

îmi permit să vă urez sănătate și fericire personală, iar po
porului. prieten al României tot mai multă prosperitate și succese.

Cu cea mai înaltă considerație,

CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului 

Frontul de Eliberare Națională, 
Președintele Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, vă transmit sincerele mele 

felicitări și doresc poporului român prosperitate și progres, iar 
Excelenței Voastre, sănătate și succes.

Imi exprim speranța că relațiile de prietenie existente se vor 
dezvolta tot mai mult, pe zi ce trece. în interesul celor două țări 
și popoare.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Imi face plăcere să vă transmit. în numele meu și al poporului 

statului Israel, calde felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Socialiste România.

Felicitări deosebite se cuvin să vă fie adresate în acest an, care 
marchează cea de-a 40-a aniversare a bravei eliberări a României 
de sub jugul fascist. Doresc, totodată, să vă adresez cu această 
ocazie cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală. pentru bunăstare și progres continuu poporului român.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

veranei Malayeziei și mie ne face plăcere să adresăm Excelenței 
Voastre salutări și cele mai bune urări de sănătate si fericire 
personală.

Fie ca România să pășească în continuare Pe calea progresului 
și prosperității.

ALMUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN 
ISKANDAR DE JOHORE

t

Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

România sint fericit sâ transmit din partea poporului Republicii 
Socialiste a . Uniunii Birmane, precum și a mea personal calde 
felicitări Excelentei Voastre insotite de sincere urări pentru pro
gres continuu și prosperitate Republicii Socialiste România.

De asemenea, adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări 
de sănătate si fericire.

U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste 

a Uniunii Birmane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Emiratelor Arabe Unite mi se alătură în a 
transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări și călduroase feli
citări cu ocazia aniversării Zilei eliberării.

Urez Excelentei Voastre multă fericire și deplină prosperitate 
poporului prieten al României.

Cu cea mai inaltă considerație și stimă,

ZAYED IBN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, am deosebita 

plăcere de a transmite, în numele guvernului și poporului Repu
blicii Maldivelor, precum și in numele meu personal, salutări cor
diale și calde felicitări Excelenței Voastre și poporului României, 
impreună cu cele mai bune urări de deplină sănătate și fericire 
pentru dumneavoastră și, totodată, pentru bunăstarea și progresul 
națiunii dumneavoastră.

Cu asigurările celei mai inalte stime,

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a marcării celei de-a 40-a aniversări a elibe

rării României, imi face o mare plăcere să vă adresez dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guver
nului și poporului frate al Republicii Socialiste România, călduroase 
felicitări ale Comitetului Central al Comisiei de Organizare a Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia, ale guvernului și poporului 
Etiopiei Socialiste și ale mele proprii.

Folosind acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că legă
turile de prietenie si colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia si Etiopia Socialistă vor continua să se întărească si mai mult 
în folosul reciproc al popoarelor noastre frătesti. doresc să vă adre
sez urările cele mai bune de fericire personală si de prosperitate 
poporului frate al României.

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

al Comisiei pentru Organizarea
Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, 

Comandant suprem al Armatei Revoluționare 
a Etiopiei Socialiste

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a Zilei naționale a Re

publicii Socialiste România, am plăcerea deosebită de a transmite 
Excelenței Voastre și poporului român un salut călduros și cele 
mai bune urări pentru un viitor fericit și prosper.

ELISABETA A ll-A
Regina Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a României, am marea plăcere de 

a adresa Excelenței Voastre cordiale felicitări si sincere urări de 
fericire personală, de prosperitate poporului român.

HIROHITO
Împăratul Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei eliberării României imi este plăcut să transmit 

Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale, împreună cu 
urările pe care le adresez pentru prosperitatea nobilului popor 
român și fericirea personală a Excelenței Voastre.

Vă reînnoiesc asigurarea celei mai înalte și distinsei mele con
siderații.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență, ' ' : J f ' c f •4 ' •Cu ocazia fericită a Zilei naționale a României afn marea plă

cere de a transmite Excelenței Voastre, iii nUmelS'’guvernului iși 
poporului Indiei, ca și în numele meu personal, cele mai calde 
felicitări și urări de bine.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări ale noastre vor continua să se întărească, în inte
resul reciproc al popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de 
sănătate personală, de progres și fericire continuă poporului 
român prieten.

. GIANI ZAIL SINGH
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să vă adresez, în numele guvernului și poporului Repu

blicii Federale Nigeria, dumneavoastră, și prin intermediul dum
neavoastră. guvernului și poporului român, cele mai sincere si 
cordiale felicitări și bune urări cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei naționale a României.

împărtășesc dorința dumneavoastră privind necesitatea nu numai 
de a menține contacte permanente și de a avea consultări între 
națiunile noastre, ci și de a intări în continuare cooperarea excelentă 
și prietenească bilaterală dintre țările noastre, care s-a dovedit 
avantajoasă pentru ambele părți. Nu am nici o îndoială că vom 
putea continua să ne bizuim pe sprijinul dumneavoastră în'lupta 
noastră justă împotriva colonialismului, neocolonialismului și apar
theidului.

Vă rog, încă o dată, să primiți cele mai sincere și mai bune urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și de pace, pro
gres și prosperitate poporului român.

Vă rog să primiți. Excelență, asigurarea înaltei mele consi
dera țiuni.

Al dumneavoastră sincer,

General-maior MOHAMMED BUHARI
Președintele Consiliului Militar Suprem al Nigeriei, 

Șef al statului,
Comandant suprem al Forțelor Armate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a celei de-a 40-a aniversări a Zilei națio

nale a României sint bucuros să transmit Excelentei Voastre, in 
numele poporului kuweitian si al meu personal, călduroase fe
licitări și să adresez poporului prieten român urări de continuă 
prosperitate si fericire. Imi exprim convingerea că relațiile cor
diale. prietenești, existente între țările noastre se vor in.tări si 
dezvolta tot mai mult in continuare.

JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH
Emir al Kuweitului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eli
berare socială si națională, antifascistă si antiimperialistă. imi este 
deosebit de plăcut să vă transmit, in numele poporului gabonez. al 
Partidului Democratic Gabonez. precum și al meu personal, cele 
mai vii și calde felicitări.

Adresez Excelenței Voastre urări de sănătate si fericire, precum 
și de prosperitate viteazului popor român.

Doresc ca relațiile de prietenie și cooperare care există între 
țările noastre să se întărească și mai mult spre bunăstarea po
poarelor român și gabonez.

Cu cea mai inaltă considerație.

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a României, am plăcerea să adresez 

Excelenței Voastre felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate continue poporului 
român.

BHUMIBOL
Regele Thailandei



Mărețelor înfăptuiri ale României socialiste, vastei activități 
desfășurate de președintele Nicolae Ceausescu în favuarea păcii 

si înțelegeri Internationale - unanimă recunoaștere si prețuire
Ample relatări și comentarii ale presei internaționale despre cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

la Sesiunea solemnă consacrată celei de-a 40-a aniversări a actului revoluționar de la 23 August 1944

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Sesiu
nea solemnă consacrată împlinirii a 40 de ani de la 
actul istoric de la 23 August 1944, înflăcăratul apel 
al secretarului general al Partidului Comunist Român, 
președintele României, la dezarmare, in primul rînd 
la dezarmare nucleară, la salvgardarea păcii, demer
surile sale statornice pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră sint amplu 
reflectate de presa de peste hotare.

Mijloacele de informare in masă din diferite țâri 
ale lumii scot in evidență bilanțul luminos al glorio
sului jubileu, sentimentele de îndreptățită mindrie pa
triotică pentru realizările pe care poporul român, sub 
steagul invincibil de luptă al partidului nostru, le-a 
obținut în cele patru decenii de deplină libertate, 
independență și suveranitate, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Agenția sovietică T.A.S.S. a trans
mis un amplu rezumat al cuvintării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Sesiunea solemnă comună. Sint 
reluate ample pasaje în care 
se evidențiază că actul Istoric 
de la 23 August 1944 a pus capăt 
politicii antinaționale a celor mai 
reacționare cercuri burghezo-mo- 
șierești, a dus la ieșirea României 
din războiul dezlănțuit de Germa
nia hitleristă și la intrarea Româ
niei în războiul antifascist, alături 
de Uniunea Sovietică si de celelalte 
țări ale coaliției antihitleriste.

în continuare, agenția T.A.S.S. 
pune in lumină sublinierile tovară
șului Nicolae Ceaușescu potrivit 
cărora în lupta comună a ostașilor 
români și sovietici s-a reluat și dez
voltat pe o bază nouă frăția de 
arme româno-sovietică.

La a 40-a aniversare a revoluției 
sale. România se prezintă ca o tară 
industrial-agrară, cu o industrie 
modernă, puternică și cu o agri
cultură socialistă. Au cunoscut o 
dezvoltare puternică știința, invă- 
tămintul și cultura — factori 
fundamentali pentru progresul eco
nomic și social. A crescut nivelul 
de trai material și spiritual al po
porului. S-a realizat un amplu pro
gram de investiții în industrie, 
agricultură și in celelalte sectoare 
ale economiei naționale.

Mărețele realizări obținute de 
poporul român demonstrează cu 
puterea faptelor justețea politicii 
Partidului Comunist Român, care 
se bazează pe principiile invincibile 
ale socialismului științific, materia
lismului dialectic și istoric. Aceste 
realizări au fost posibile numai în 
condițiile construcției socialiste.

întregul popor român a întimpi- 
nat a 40-a aniversare a revoluției 
cu realizări remarcabile în înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționa
le ale P.C.R. în condițiile grele ale 
crizei mondiale, România a conti
nuat să înregistreze progrese în
semnate pe calea dezvoltării eco- 
nomico-sociale. Succese importante 
au fost obținute in cele mai diverse 
sectoare ale economiei naționale, in 
mod deosebit in înfăptuirea progra
melor privind dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime. îm
bunătățirea calității și ridicarea 
nivelului tehnic al producției, creșManifestări omagiale consacrate marii sărbători naționale a poporului român

In diferite târî ale lumii au loc noi manifestări con
sacrate sărbătorii naționale a poporului român — cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă.

In cadrul acestor acțiuni omagiale sint evocate pe 
larg mărețele înfăptuiri ale poporului român în toate 
domeniile de activitate, îndeosebi in perioada de cinci 
Ia conducerea partidului și a statului se află tovarășul

Nicolae Ceaușescu — epoca celor mai fertile împliniri 
din întreaga istorie a poporului român. Reliefindu-se 
semnificația actului revoluționar de la 23 August 1944, 
cu aceste prilejuri este scoasă in evidentă ampla și 
dinamica activitate internațională a României socialiste 
în favoarea păcii și dezarmării, a afirmării plenare a 
nobilelor idealuri de înțelegere și cooperare pașnică in
tre popoare.

SOFIA. — Ambasada Republicii Socialiste România la Sofia a oferit 
o recepție cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

La recepție a luat parte tovarășul Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.

De asemenea, au participat Iordan Iotov, Ognian Doinov, Pencio Ku- 
badinski, Petăr Mladenov, Ciudomir Aleksandrov, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., Petăr Tancev. prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Andrei Lukanov, Gheorghi Atanasov. Grigor Stoicikov, membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B., Dimităr Stanișev. Stoian 
Mihailov, Vasil Țanov Vasilev, secretari ai C.C. al P.C.B.. precum si vice
președinți ai Adunării Populare, membri ai guvernului, reprezentanți ai 
organizațiilor politice și obștești, oameni de cultură și artă, ziariști.

Au fost pfezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Sofia.

MOSCOVA — Trimisul Ager- 
pres, S. Morcovescu. transmite : 
Ambasada Republicii Socialiste 
România la Moscova a oferit .o 
recepție cu prilejul zilei de 23 
August.

Au participat V.V. Grișin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Mosco
va. I.V. Kapitonov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. B.A. Așimov, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice, 
Z.N. Nuriev, vicepreședinte al Con
siliului de .Miniștri al U.R.S.S., 
I.P. Riabov. președintele Comitetu
lui ,de Stat al U.R.S.S. pentru re
lații economice externe. M. S. Șka- 
bardnia. ministrul construcțiilor de 
aparatură, mijloace de automatiza
re și sisteme de conducere. L.I. Hi- 
trun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Aprovizionarea Teh- 
nico-Matșrială a Agriculturii. V. F. 
Malțev, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
cadre de conducere din aparatul de 
partid și de stat al Uniunii Sovie
tice, generali, reprezentanți ai unor 
organizații politice și obștești, re
prezentanți ai Asociației de priete
nie sovieto-române. oameni de cul
tură și artă, redactori șefi ai unor 
organe centrale de presă.

A fost prezentă delegația Asocia
ției de prietenie româno-sovietică.

La Biblioteca unională de stat 
pentru literatură ' străină din 
Moscova au fost deschise „Decada 
cărții din Republica Socialistă 
România in U.R.S.S." și o expozi
ție de carte ilustrată intitulată 
„Cultura Republicii Socialiste 
România".

Au fost de față reprezentanți ai 
Comitetului de Stat al U.R.S.S. 
pentru problemele editurilor, poli
grafiei și comerțului cu cartea, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 

terea productivității muncii și a 
eficienței întregii activități econo
mice.

Referitor la participarea Româ
niei la diviziunea internațională a 
muncii — se menționează in conti
nuare — a fost reliefată hotărirea 
României de a-și aduce întreaga sa 
contribuție — în spiritul înțelegeri
lor convenite la Consfătuirea eco
nomică la nivel înalt a tarilor 
membre ale C.A.E.R. de la Moscova 
— la ridicarea la un nivel și mai 
înalt a colaborării și conlucrării în 
cadrul acestei organizații, pentru a 
deschide noi perspective de creș
tere a potențialului fiecărei țări 
membre, de accelerare a dezvoltării 
lor. de ridicare a bunăstării po
poarelor lor. care să ducă la creș
terea forței si prestigiului socialis
mului in lume.

Agenția evidențiază acele pasaje 
din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in care se subliniază că 
România consideră ca o problemă 
fundamentală a epocii noastre opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor, la existență, la viată, la 
iibertate și independență, la pace. 
Se reliefează pasajul in care este 
adresată chemarea de a se face 
totul, de a se acționa cu cea mai 
înaltă răspundere pentru încetarea 
conflictelor militare și pentru tre
cerea la soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase dintre state nu
mai și numai pe calea tratativelor 
pașnice. Este subliniată însemnăta
tea pe care România o acordă în
cheierii cu rezultate cit mai bune a 
Conferinței de la Stockholm, a tra
tativelor de la Viena privind redu
cerea armamentelor și armatelor in 
centrul Europei, pentru crearea de 
zone denuclearizate iri Bâtcahî, 
precum și în alte regiuni ale lumii.

Este subliniat în mod deosebit 
pasajul în care se arată că Româ
nia acordă o mare însemnătate re
lațiilor cu țările socialiste; și.. în 
primul rînd, cu vecinii. în acest 
cadru, o atenție deosebită este 
acordată dezvoltării relațiilor tradi
ționale de prietenie și colaborare 
dintre România și Uniunea Sovieti
că. România se pronunță ferm pen
tru întărirea solidarității și cola
borării dintre toate țările socialiste

Asociației de prietenie sovieto- 
române. oameni de cultură și artă, 
ziariști. A fost, de asemenea, pre
zentă delegația Asociației de priete
nie româno-sovietică.

tn cuvintările rostite s-au relevat 
importanța actului de la 23 August 
1944 și cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
sovietice, care au deschis un cîmp 
larg pentru cooperarea pe plan cul
tural. inclusiv în domeniul tipă
riturilor.

La cinematograful ..Pravdă", din 
Moscova, au fost'inaugurate ..Zilele 
filmului românesc".

La festivitatea organizată cu 
acest prilej au participat reprezen
tanți ai secției internaționale a 
C.C. al P.C.U.S., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, alte persoane 
oficiale.

A fost prezentă, de asemenea, o 
delegație de cineaști din România.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evidențiate semnifi
cația actului istoric de la 23 Au
gust 1944. dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Uniunea So
vietică.

BEIJING — Ambasada Româhiei 
la Beijing a organizat o festivita
te la care au fost prezenți Zhao 
Ziyang, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, Yang Dezhi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
șeful Marelui Stat Major al Arma
tei populare chineze de eliberare, 
Qiao Shi, membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P.C.C., Huang 
Hua, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari, Yang 
Chengwu, vicepreședinte al Comi
tetului Național al Conferinței Con

— considerind că aceasta are o în
semnătate deosebită pentru întreaga 
viață internațională, pentru afir
marea prestigiului socialismului în 
lume, pentru o politică de colabo
rare și pace pe planeta noastră.

De asemenea, se evidențiază că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere marilor mișcări 
pentru pace de pretutindeni șl 
îndeosebi mișcărilor pentru pace 
din Europa, care au un rol tot mai 
activ în lupta pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, 
pentru înfăptuirea dezarmării și 
asigurarea păcii.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
cerut întregului popor să-si inten
sifice eforturile în vederea con
strucției socialiste si a întăririi 
independentei și suveranității tării
— subliniază agenția CHINA 
NOUA. Președintele României a 
reafirmat faptul că tara sa se pro
nunță ferm și militează activ pen
tru desființarea concomitentă a
N.A.T.O. și a Pactului de la Var
șovia. pentru desființarea blocurilor 
militare în general.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
declarat că epoca celor 40 de ani 
care au trecut de la revoluție a 
constituit cea mai măreață și mai 
înfloritoare perioadă din întreaga 
dezvoltare istorico-socială a po
porului român — se arată. In con
tinuare. în relatarea agenției chi
neze. România este astăzi o tară 
industrial-agrară cu o industrie mo
dernă, puternică și cu o agricultu
ră socialistă modernă, în plină 
dezvoltare.

Conducătorul partidului si statu
lui român — precizează China 
Nouă — a subliniat că realizările 
din epoca inaugurată de revoluția 
de eliberare socială si națională, 
antifascistă și antiimperialistă. din 
August 1944. reprezintă o încunu- 
nare, strălucită a luptelor., de 
veacuri ale poporului român pentru 
o viață ' liberă, independentă si 
fericită, o puternică afirmare a 
forței creatoare a întregii națiuni 
române.

în continuare. China Nouă reia 
tn citat sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
acum, mai mult ' ca oricînd. este 
necesar ca popoarele europene să 
facă totul pentru oprirea amplasă
rii rachetelor americane si a con

sultative Politice Populare. Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.C., consi
lier de stat, ministrul comerțului 
exterior și relațiilor economice, Wu 
Xueqian, consilier de stat, minis
trul afacerilor externe, Yang 
Yichen, procurorul general al Pro
curaturii Populare Supreme, Wang 
Zhaoguo, șeful Cancelariei C.C. al 
P.C.C.. prim-secretar al C.C. al 
Ligii Tineretului Comunist din Chi
na. Qian Liren, șeful secției pen
tru relații externe a C.C. al 
P.C.C., Liu Fuzhi, ministrul secu
rității publice, Jiang Zemin, minis
trul industriei electronice, Chen 
Xitong, primarul municipiului 
Beijing, Wang Bignan. președin
tele Asociației de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea, Li 
Qiang, președintele Asociației de 
prietenie China-România, membri 
ai conducerii unor instituții cen
trale economice, culturale și de 
presă, precum și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Beijing.

Premierul Zhao Ziyang a trans
mis felicitări cordiale cu prilejul 
marii aniversări și a adresat po
porului român urarea de noi și tot 
mai mari succese in măreața operă 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

HARARE — La recepția oferită 
la Harare de Ambasada română 
din Zimbabwe au luat parte mem
bri ai guvernului și ai conducerii 
Z.A.N.U.—F.P., alte persoane ofici
ale, șefi ai misiunilor diplomatice, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri locale, ziariști.

Luind cuvîntul. Witness Mang- 
wende. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Zimbabwe, a 
transmis, in numele Partidului 
Z.A.N.U.—F.P., al guvernului și al 
poporului Zimbabwean, cele mai 
calde felicitări partidului, guvernu
lui și poporului român.

Scoțind in evidentă semnificația 
profundă — internă si internațio
nală — a actului revoluționar de 
la 23 August 1944. vorbitorul a de
clarat : „Salutăm cu deosebită con
siderație viteazul popor român, 
care a reușit ca in numai 40 de ani 
să transforme România intr-o pu
ternică tară industrială si agrară. 
Poporul zimbabwean nutrește o 
mare admirație pentru succesele 
remarcabile ale poporului român si 
pentru contribuția sa deosebită la 
cauza păcii și socialismului. Succe

tramăsurilor sovietice, pentru re
luarea tratativelor sovieto-ameri- 
cane în vederea realizării unui 
acord cu privire la eliminarea tu
turor rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa si apoi a tu
turor armelor nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat că problema fundamen
tală a epocii noastre este oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare. si în primul rînd la de
zarmare nucleară. și apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la existentă, la libertate 
și independentă, la pace.

Pînă în anul 2000, România va 
deveni o tară socialistă multilate
ral dezvoltată, cu o industrie si a- 
gricultură automatizate, cu o pro
ducție de cereale de peste 35 mi
lioane tone, cu o suprafață locui
bilă de circa 18 metri pătrați pen
tru fiecare persoană, iar venitul 
național pe locuitor va crește de 
2—2,2 ori. Astfel a conturat viito
rul apropiat al României conducă
torul partidului și statului, Nicolae 
Ceaușescu, la Sesiunea solemnă co
mună consacrată împlinirii a 40 de 
ani de la înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă — se 
subliniază în relatarea agenției 
iugoslave TANIUG.

în cuvintarea rostită cu a- 
cest prilej, președintele Nicolae 
Ceaușescu a prezentat date ilus- 
trind dezvoltarea României în 
decursul celor 40 de ani. S-a sub
liniat că dacă lumea s-ar putea în
toarce înapoi cu 40 de ani, poporul 
român ar alege din nou calea so
cialismului, deoarece numai ea ri 
poate asigura o viață mai bună, 
bunăstare, creșterea nivelului de 
trai și independența.

Președintele a consacrat o bună 
parte din cuvintarea sa planurilor 
de dezvoltare a României pînă in 
anul 2000, mentionînd că, în aceas
tă perioadă, se va acorda o atenție 
deosebită perfecționării muncii, 
creșterii calității produselor, a pro
ducției de materii prime și energe
tice, dar mai ales sporirii produc
ției agricole. în perioada 1986—2000 
producția industrială va spori de 
aproape 2.5 ori. iar cea agricolă de 
circa 2 ori față de cea actuală — 
subliniază Taniug.

în perioada pînă in anul 2000 vor 
fi dezvoltate, in continuare, toate 
formele de participare a oamenilor 
muncii la conducerea întreprinderi
lor, aceasta extinzindu-se și asupra 
culturii și învățămintului, ceea ce 
va constitui o nouă contribuție la 
dezvoltarea democrației muncito
rești revoluționare în țară.

Referindu-se la situația interna
țională — se arată in relatarea a- 

sele României au pentru noi o 
mare valoare, intrucît ele ne inspi
ră pe drumul construcției socialis
te pe care ne-am angajat. Tocmai 
datorită pro'greselor majore înre
gistrate de poporul român în ope
ra de construcție socialistă, noi. cei 
din Zimbabwe, privim cu atîta 
atenție spre aceste realizări si ne 
exprimăm încrederea că și noi. in
tr-un timp nu prea îndepărtat, vom 
atinge aceleași obiective. Putem 
spune, fără nici o ezitare, că to
varășii români au găsit răspunsul 
și soluțiile adecvate la multe din 
problemele majore cu care sint 
confruntate astăzi o sumedenie de 
state". Vorbitorul s-a referit la 
relațiile de strinsă prietenie și co
laborare dintre România și Zim
babwe. dintre popoarele celor două 
țâri, exprimind gratitudinea pen
tru sprijinul acordat de țara noas
tră poporului zimbabwean in 
timpul luptei de eliberare na
țională.

DELHI — tn cinstea sărbătorii 
naționale a României. în sălile 
prestigioasei instituții de cultură 
din Delhi — „India International 
Center" — a fost organizată o sea
ră culturală la care au luat parte 
oficialități, personalități ale vieții 
sociale, culturale și artistice din 
capitala Indiei, ziariști, studenți. un 
numeros public. A fost prezentată 
o expunere cu privire la vastele 
transformări cunoscute de Româ
nia în ultimii 40 de ani. Programul 
manifestărilor a mai cuprins o ex
poziție de carte, o audiție de mu
zică românească clasică, populară 
și ușoară, filme documentare și ar
tistice.

ALGER — La Alger a avut loc 
recepția oferită de ambasada ro
mână.

Au participat Abderrahmane Chi- 
bane, ministrul problemelor reli
gioase. Nourredine Harbi. vicemi- 
nistru însărcinat cu cooperarea, 
funcționari superiori din Ministe
rele Afacerilor Externe și Educa
ției Naționale, reprezentanți ai u- 
nor societăți naționale algeriene, ai 
vieții culturale, șefi de misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic, reprezentanți ai u- 
nor organizații internaționale cu 
sediul la Alger.

TEHERAN — Cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. am
basada României la Teheran a ofe
rit o recepție. Au luat parte oficia
lități iraniene, printre care dr. Mo
hammad Taqi Banki. ministru 
de stat însărcinat cu organizarea 
planului și bugetului. Mohammad 
Besharati. prim-adjunct al minis
trului de externe. Hossein Kazen- 
pour Ardebili și Hossein Sheik- 
holeslam. adjuncți ai ministrului de 

genției iugoslave — președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat în
grijorarea României fată de acu
mularea permanentă a mijloacelor 
de distrugere in masă, pronunțîn- 
du-se pentru înlăturarea pericolului 
declanșării unui război. România 
este gata să conlucreze permanent 
cu armatele țărilor socialiste mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
și, în caz de necesitate, să-și înde
plinească obligațiile ce-i revin în 
cadrul acestei organizații. în ace
lași timp, România se pronunță și 
militează cu consecventă pentru 
desființarea concomitentă a tuturor 
blocurilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
criticat cursa înarmărilor nucleare, 
afirmind că nu poate exista nici o 
justificare pentru continuarea ei. și 
s-a pronunțat pentru oprirea insta
lării rachetelor nucleare americane 
în Europa și a contramăsurilor nu
cleare adoptate de Uniunea Sovie
tică, pentru revenirea marilor pu
teri la masa tratativelor — se men
ționează în relatarea agenției 
Taniug.

Cunoscutul cotidian elvețian 
„NEUE ZURCHER ZEITUNG" a 
publicat pe prima pagină un arti
col intitulat ,,Sărbătoarea națională 
jubiliară română", în care eviden
țiază manifestările ce au loc in tara 
noastră cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de la înfăptuirea actului re
voluționar de la 23 August 1944. 
Ziarul relevă că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit o amplă cuvin- 
tare la Sesiunea solemnă comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Marii Adunări 
Naționale și Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, reliefînd semnificațiile 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă din țara noastră, rolul im
portant al României în lupta îm
potriva Germaniei hitleriste.

De asemenea, cotidianul infor
mează despre articolul „40 DE ANI 
DE DEZVOLTARE LIBERĂ, SO
CIALISTĂ A ROMÂNIEI" publi
cat sub semnătura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in ziarul sovie
tic .,PRAVDA", subliniind că șeful 
partidului și statului nostru s-a 
pronunțat din nou pentru reluarea 
tratativelor de la Geneva dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema ar
melor nucleare.

Alte ziare naționale și presa can- 
tonalâ și locală din Elveția ău pu
blicat, de asemenea, relatări și in
formații despre manifestările orga
nizate la București cu prilejul ma
rii sărbători naționale a poporului 
român, arătind că la aceste festivi
tăți au participat reprezentanți 
dintr-un mare număr de țări.

(Agerpres)

externe, alti înalți funcționari din 
Ministerul de Externe.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Teheran.

PARIS — La recepția organizată 
în saloanele ambasadei române din 
Paris au fost prezenți Pierre Joxe, 
ministrul de interne. Jean le 
Garrec și Georges Lemoine, secre
tari de stat, reprezentanți ai parti
delor politice, deputați și senatori, 
oameni de afaceri, funcționari su
periori din Ministerul Relațiilor 
Externe si din administrația centra
lă. reprezentanți ai vieții culturale, 
nrecum si șefii misiunilor diploma
tice. funcționari superiori din 
Secretariatul UNESCO, ziariști.

WASHINGTON — La recepția o- 
ferită de ambasada țării noastre in 
S.U.A. au luat parte reprezentanți 
ai Casei Albe, ai Consiliului Na
tional al Securității membri ai Con
gresului, reprezentanți ai Departa
mentului de Stat, ai altor ministe
re, ai F.M.I. și B.I.R.D., oameni de 
cultură și artă, reprezentanți ai u- 
nor instituții științifice, oameni de 
afaceri, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Washington, zia
riști.

Cu acest prilej, Kenneth Dam, 
secretar de stat adjunct, a toastat 
în cinstea sărbătorii naționale a 
României, in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru continua 
dezvoltare a relațiilor româno-ame- 
ricane, pentru progresul poporului 
român,

VIENA — La 21 august, în Sala 
de marmură a vechii primării din 
Viena a avut loc, sub auspiciile 
Asociației de prietenie Austria- 
România, o adunare festivă dedi
cată celei de-a 40-a aniversări a 
Zilei naționale a României.

In alocuțiunea sa. președintele 
asociației, prof. dr. Viktor Heller, 
a evocat principalele momente din 
îndelungata și mult încercata isto
rie a poporului român, marcată de 
lupta plină de abnegație și eroism 
pentru Înfăptuirea idealurilor de 
libertate și independență. încunu
nată de victoria actului de la 23 
August 1944. El a relevat marile 
realizări obținute de România in 
cei 40 de ani de Ia eliberare, subli
niind politica externă activă pro
movată de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. vizind asi
gurarea unui climat de .pace, în
țelegere și cooperare internațională...

A fost vizionată . expoziția docu
mentară de fotografii „Imagini din 
România".

Au participat reprezentanți de 
frunte ai unor organe centrale și 
locale, ai vieții politice, economice 
și culturale, un numeros public.

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central, 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român si al meu 
personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul 
alegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie si conlucrare 
statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, colaborarea dintre România și Mongolia se vor extinde si adinei 
continuu, pe multiple planuri, in interesul edificării noii orinduiri in țările 
noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii.

Vă doresc dumneavoastră, comuniștilor si poporului mongol prieten 
succes în întreaga activitate, noi și mari izbînzi in opera de construcție so
cialistă, prosperitate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Plenara extraordinară a C.C. al P.P.R.M.
Tovarășul Jambîn Batmunh a fost ales în funcția 

de secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

ULAN BATOR (Agerpres). — 
Agenția Monțame transmite că la 
23 august a avut loc cea de-a 8-a 
plenară extraordinară a Comitetu
lui Central al P.P.R.M. Din însărci
narea Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., plenara a examinat pro
bleme organizatorice.

Luind in considerare starea sănă
tății tovarășului Yumjaaghiin Țe- 
denbal și cu asentimentul său, ple
nara l-a eliberat din funcțiile de 
secretar general al C.C. al P.P.R.M. 
și de membru al Biroului Politic.

Plenara l-a ales in unanimitate 
pe tovarășul Jambin Batmunh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri, în funcția de secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. J. Batmunh a rostit o cu- 
vintare. Terendanșin Namsrai. secre
tar al C.C. al P.P.R.M., a fost ales 
membru al Biroului Politic.

Tovarășul Jambin Batmunh s-a 
născut la 10 martie 1926 in localita
tea Heargas, aimacul Ubsanur, intr-o 
familie de agricultori. A absolvit 
cursurile Universității de Stat Mon
gole, precum și pe cele ale Acade
miei de științe sociale de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S. Din 1948 este mem
bru al P.P.R.M., iar din 1974 — 
membru al C.C. și membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M. Intre 
anii 1951 și 1973 a fost prorector al

Ambasadorul României in 
R. P. Bulgaria și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
SOFIA (Agerpres). — Tovară

șul Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, l-a primit pe 
Liviu Minda, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Bulgaria, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Povara datoriei externe afectează grav 
progresul țărilor în curs de dezvoltare

— relevă documentul final al conferinței de la Ciudad 
de Mexico

CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager
pres). — Documentul final al Con
ferinței privind situația economică a 
țărilor Americii Latine și din zona 
Caraibilor, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Ciudad de Mexico, se 
pronunță pentru restructurarea sis
temului financiar international, a- 
vertizind. totodată, că actuala criză 
economică amenință situația statelor 
din regiune. transmite agenția 
I.P.S.

Criticînd politica financiară si mă
surile protectioniste ale țărilor in
dustrializate. conferința — desfășu
rată la inițiativa Organizației Re
gionale Interamericane a Oamenilor 
Muncii — apreciază că principalele 
cauze ale acestei crize „sint strîns

Demersuri în vederea soluționării 
problemei cipriote

NICOSIA 24 (Agerpres) — Două 
din cele mai importante formațiuni 
politice din Cipru, Partidul Progre
sist al Oamenilor Muncii (A.K.E.L.) 
și Adunarea Democratică, s-au de
clarat in favoarea sugestiilor pre
zentate recent de secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
comunităților cipriote greacă și 
turcă in vederea soluționării pro
blemei Ciprului.

în scrisori separate adresate pre
ședintelui Camerei Reprezentanți
lor a Republicii Cipru, cele două

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

COMITETUL O.N.U. PENTRU 
DECOLONIZARE a dat publici
tății un proiect de rezoluție in care 
se cere instituțiilor specializate ale
O.N.U. să acorde urgent sprijin 
moral și material popoarelor care 
luptă pentru eliberarea de sub do
minația colonială. Totodată, se cere 
adoptarea de măsuri pentru înce
tarea oricăror forme de colaborare 
în domeniile financiar, economic, 
tehnic si in toate domeniile cu re
gimul rasist de la Pretoria. Proiec
tul de rezoluție urmează să fie 
prezentat celei de-a 39-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

SENATUL ARGENTINIAN a a- 
probat principiul organizării unei 
„consultări populare" prin inter
mediul căreia cetățenii tării vor fi 
chemați să se pronunțe asupra unui 
eventual acord între guvernele de 
la Buenos Aires si Santiago 
Chile asunra Canalului Beagle, 
nistrul argentinian al relațiilor 
terne. Dante Caputo, a anuntat 
cent că Argentina si Chile au

de 
Mi- 
ex- 
re- 
in-

In cuvintarea rostită la plenara 
extraordinară a C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. . Jam- 
bin Batmunh. secretar general al 
C.C. al P.P.R.M,. s-a referit la 
succesele obținute în dezvoltarea so- 
cial-economică a țării, arătind că an 
de an pentru dezvoltarea economiei 
naționale și culturii, pentru crearea 
de noi capacități sint alocate însem
nate mijloace financiare. El a evi
dențiat necesitatea perfecționării 
sistemului de conducere a economiei, 
folosirii eficiente a potențialului 
economic creat, creșterii productivi
tății muncii. Vorbitorul a anunțat că 
se află în fază finală elaborarea 
programului de dezvoltare a agricul
turii.

Abordind probleme ale politicii 
partidului pe plan extern. J. Bat
munh a relevat că, în actualele con
diții. nu există sarcină mai impor
tantă decît lupta pentru pace, îm
potriva războiului.

★
Scolii superioare de partid de pe 
lingă C.C. al P.P.R.M., apoi rector al 
Universității de Stat Mongole. In 
1973, J. Batmunh a condus secția de 
știință și învățământ a C.C. al 
P.P.R.M. tn luna mai 1974 a fost 
numit vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, iar in iunie 1974 — pre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Este deputat in Marele Hural Popu
lar al R.P. Mongole.

în 40 de orașe americane

Ample demonstrații 
împotriva 

cursei înarmărilor
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

în 40 de orașe americane au avut loc 
în ultimele zile ample demonstrații 
pentru pace, împotriva intensificării 
cursei înarmărilor. Acțiunile, desfă
șurate la inițiativa Organizației na
ționale a femeilor din S.U.A., au avut 
drept scop să atragă atenția opiniei 
publice americane asupra sporirii pe
ricolului unui război pustiitor.

legate de refuzul statelor dezvolta
te de a accepta o reformă a insti
tuțiilor internaționale cu caracter 
economico-financiar".

Documentul arată că 30 la sută 
din oamenii muncii din America La
tină si Caraibi sint lipsiți de lin loc 
de muncă stabil, fuga de capitaluri 
a totalizat în perioada 19781—1980 
aproape 50 de miliarde dolari, iar 
datoria externă globală a regiunii a 
ajuns in prezent la 350 miliarde do
lari.

Participantii au cerut Fondului 
Monetar International să opereze „o 
schimbare substanțială" în politica 
sa financiară si să acorde noi ter
mene de rambursare a datoriei ex
terne a statelor din regiune.

partide, care reprezintă 67—68 la 
sută din electorat., au cerut convo
carea unei reuniuni extraordinare 
a parlamentului in vederea exami
nării situației.

Intr-un comunicat, Biroul Politic 
al C.C. al A.K.E.L. declară că răs
punsul părții cipriote greacă trebuie 
să fie „în mod clar pozitiv". Iniția
tiva secretarului general al O.N.U. 
este conformă cu rezoluțiile Națiu
nilor Unite in problema cipriotă, se 
arată în documentul amintit.

trat în faza finală a negocierilor 
privind reglementarea diferendului 
lor teritorial asupra Canalului 
Beagle, un acord in acest sens ur- 
mind să fie semnat in următoarele 
15—20 de zile.

NAȚIONALĂ A 
REVOLUȚIONAR

ADUNAREA 
PARTIDULUI 
INSTITUȚIONAL DIN MEXIC, de 
guvernămint, și-a deschis lucrările 
la Ciudad de Mexico. Participanții 
vor dezbate o serie de probleme 
privind introducerea unor schimbări 
in tactica și strategia partidului, ca 
și în structura sa.

ȘOMAJUL IN ȚĂRILE C.E.E. 
Numărul șomerilor din țările Pie
ței Comune a crescut in luna iulie 
la 10.9 la sută, de la 10.7 la sută din 
totalul forței de muncă active, a 
anunțat, la Bruxelles Oficiul de sta
tistică al C.E.E. Se precizează că 
numărul persoanelor fără un loc de 
muncă era la sfîrșitul lunii iulie cu 
230 000 mai mare decit in luna pre
cedentă, totalizind 12,3 milioane.
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