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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efecțua o vizită de stat în Republica
Federală Germania
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIV Nr. 13 066

Marți 28 august 1984

sub semnul voinței comune de extindere a relațiilor
de strinsă prietenie, solidaritate și colaborare dintre
cele două țâri, partide și popoare, a început

Ceremonia
întîmpinării
înaltului
oaspete

(Continuare în pag. a’ll-a)

Ne face o deosebită plăcere ca, în
numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliu
lui de Stat și al guvernului, precum
si al meu personal, să vă adresăm —
și in acest cadru — dumneavoastră,
stimate tovarășe Li Xiannian. și ce
lorlalți membri ai delegației de partid
și de stat a Republicii Populare Chi
neze un salut călduros și cele mai
bune urări. Dorim, totodată, să folo
sim și acest prilej pentru a vă ex
prima. dumneavoastră si întregii con
duceri de partid si de stat a Repu
blicii Populare Chineze, calde mulțu
miri pentru că ați luat parte, alături
de noi. la marea noastră sărbătoare
națională — cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă si antiimperialistă.
Noi vedem în această participare,
precum si în vizita de stat pe care
ați început-o astăzi in România o ex
presie a sentimentelor trainice, de
stimă și prețuire reciprocă, ce si le
nutresc țările si popoarele noastre, o
ilustrare a bunelor relații — cu vechi
si frumoase tradiții — de priete
nie și colaborare dintre Republica

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegațiile grupurilor parlamentare de prietenie
Franța - România
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit.' luni, delegația Grupu
lui parlamentar de prietenie Franța—
România din Senatul francez, con
dusă de senatorul Jean Puech, pre
ședintele grupului, și delegația Gru
pului parlamentar de prietenie Fran
ța—România din Adunarea Națio
nală a Franței, condusă de deputatul
Jean Pierre Michel, vicepreședinte
al grupului, care, la invitația Gru
pului parlamentar pentru relații de
prietenie România—Franța din Ma
rea Adun arfe Națională, efectuează
o vizită în tara noastră.
La primire au luat parte tovarășii
Nicolae Giosan, președintele Marii
Adunări Naționale. Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.. pre
ședintele Grupului parlamentar de
prietenie România—Franța
din
M.A.N., Ilie Văduva, vicepreședinte
al Comisiei pentru politică externă
și cooperare economică internațio
nală a M.A.N.
Adresînd cele mai vil mulțumiri
pentru întrevederea acordată, oas
peții au exprimat satisfacția deose

bită pentru posibilitatea de a ne
vizita tara, de a participa, ca invitați
ai Marii Adunări Naționale, la fes
tivitățile prilejuite de aniversarea
marii noastre sărbători.
Conducătorii celor două delegații
au dat o înaltă apreciere succeselor
deosebite obținute de România în
perioada care a trecut de la actul
istoric de la 23 August 1944 și au
adresat cu acest prilej călduroase
felicitări poporului român.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu- i-a
fost înmînat un mesaj personal din
partea președintelui Senatului fran
cez. Alain Poher.
Mulțumind, președintele Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
președintelui Senatului francez sa
lutul său cordial, împreună cu cele
mai bune urări.
în timpul convorbirii, desfășurate
într-o atmosferă cordială, au fost
evocate tradiționalele legături de
prietenie si colaborare dintre Româ
nia și Franța, apreciindu-se. în ace
lași timp. vcă există largi posibilități
pentru adincirea și diversificarea

acestor raporturi, îndeosebi în pla
nul cooperării economice.
A fost subliniată contribuția pe
care parlamentele din cele două tari,
și Îndeosebi grupurile parlamentare
de prietenie, o pot aduce la intensifi
carea relațiilor pe multiple planuri
dintre România și Franța, la o mai
mare apropiere între popoarele român
și francez, in folosul reciproc, al
cauzei păcii, destinderii si înțelegerii
internaționale.
Schimbul de păreri în probleme
ale vieții internaționale a evidențiat
preocuparea față de încordarea exis
tentă in lume, punînd în lumină
necesitatea de a se acționa cu fer
mitate pentru reluarea si continua
rea politicii de destindere, de res
pect al independentei și suveranității
naționale, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare. în
primul rînd la dezarmare nucleară,
pentru pace.
A fost reliefată importanta acțiu
nilor parlamentelor pentru dezvol
tarea politicii de pace si securitate,
de largă colaborare pe continentul
european și în întreaga lume.

„într-o perioadă scurtă, România s-a transformat din te
melii, devenind o țară socialistă modernă. Asemeni lui Făt-Frumos din poveste care - după cum se spune - creștea într-o
lună cit alții într-un an, țara noastră crește astăzi, din punct de
vedere al producției industriale, în numai trei zile și jumătate
cit creștea în 1945 într-un an, iar din punct de vedere al veni
tului național, realizează în prezent, în doar 12 zile, o creștere
egală cu întregul venit național din anul 1945”.
NICOLAE CEAUȘESCU

Convorbiri oficiale româno-chineze
Luni. 27 august, la Palatul Repu
blicii au început convorbirile ofi
ciale dintre ‘tovarășul Nicolae
Ceaușescu.'secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste ' România, și
tovarășul Li Xiannian. membru al
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.
La convorbiri participă :
Din partea română Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului. Lina
Ciobanu. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a-

La dineu au luat parte tovarășii
Constantin Dăscălescu. Emil Bobu,
Lina Ciobanu, Nicolae Constantin,
Ion Dincă, Alexandrina Găinușe,
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Ilie Verdeț, Ștefan
Andrei, Marin Enache, Petru Enache, Suzana Gâdea, Ana Mureșan,
Ion Radu, Ion Stoian, Ion Ursu,
Silviu Curticeanu. membri ai C.C.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Li Xiannian,
Stimați oaspeți din Republica
Populară Chineză,
Tovarăși ș{ prieteni,

o vizită de stat In Republica Fede
rală Germania. în perioada 15—19
octombrie 1984.

PROFUNDE TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE^
1N ECONOMIA ROMÂNIEI SOCIALISTE

facerilor externe. Ion Ursu. mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv. al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consiliului Național
pentru Știință si Tehnologie. Vasile
Pungan. ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. Aurel Duma; ministru se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe. Tudor Postelnicu. mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul de Interne si șef al Departamen
tului Securității Statului.
Di.n partea chineză Hao Jianxiou,
membru supleant al Secretariatului
C.C. al P.C. Chinez, Gong D’afei, adiunct al ministrului afacerilor ex
terne. Chen Jie. reprezentant al mi
nistrului comerțului exterior si re
lațiilor economice. Tao Siju. ad
junct al ministrului securității pu

blice. Sun Honglie. vicepreședinte al
Academiei de științe. Li Zewang,
ambasadorul Republicii Populare
Chineze.
Tovarășul Li Xiannian a mulțumit
călduros pentru faptul că încă de
la sosire s-a întîlnit cu tovarășul
Nicolae Ceausescu, pentru sentimen
tele de sinceritate, si prietenie cu
care a fost înconjurat în timpul șe
derii în tara noastră. Totodată, el
a adresat tovarășului
Nicolae
Ceausescu, in numele tovarășilor Hu
Yaobang, Deng Xiaoping. Zhao
Ziyang. Ye Jianying. Chen Yun. a
celorlalți tovarasi din conducerea de
partid si de stat, un cald salut de
prietenie. împreună cu cele mai
sincere , urări de sănătate.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în onoarea tovarășului li Xiannian
Luni seara, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
oferit un dineu oficial în onoarea
tovarășului Li Xiannian, membru al
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.

Ceaușescu, va efectua, la invitația
președintelui Republicii Federale
Germania. Richard von Weizsăcker,
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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La
invitația
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, luni
dimineață a început vizita de
stat în Republica Socialistă
România a tovarășului Li
Xiannian. membru al Comite
tului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez,
președintele Republicii Popu
lare Chineze.
Noul dialog româno-chinez la
nivel înalt reprezintă un mo
ment de cea mai mare impor
tantă în bogata cronică a rela
țiilor tradiționale de prietenie
și colaborare, de solidaritate
dintre partidele și țările noas
tre. dintre cele două popoare.
Ceremonia întîmpinării înal
tului oaspete a avut loc la Pa
latul Republicii. într-o atmos
feră sărbătorească, carâcteristică marilor evenimente poli
tice. Un mare număr de bucureșteni au făcut tovarășilor
Nicolae Ceaușescu si Li Xian
nian o călduroasă manifestare
de stimă și prețuire, au ovațio
nat îndelung pentru prietenia
româno-chineză. dînd glas de
plinei satisfacții cu care este
așteptată noua întîlnire dintre
cei doi conducători, convingerii
că ea va da un nou impuls
adîncirii si extinderii raportu
rilor bilaterale pe cele mai di
verse planuri, in folosul re
ciproc. al cauzei socialismului,
păcii si înțelegerii internațio
nale.
Ora 10. In aplauzele si ova
țiile miilor de locuitori ai
Capitalei aflați în Piața Re
publicii. tovarășul Li Xiannian
este salutat cu prietenie si
cordialitate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

Socialistă România si Republica
Populară Chineză, dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre poporul român și
poporul chinez, a dorinței și hotăririi comune de a conlucra tot mai
larg împreună in edificarea socialis
mului. în lupta pentru progres so
cial. independentă și pace în lume.
Temelia trainică a acestor relații o
constituie principiile nobile ale so
cialismului. ale deplinei egalități în
drepturi, respectului independenței
si suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne si avan
tajului reciproc, ale întrajutorării
tovărășești.
Doresc să subliniez — și cu această
ocazie — rolul deosebit pe care l-au
avut si ii au în dezvoltarea acestor
raporturi vizitele reciproce, convor
birile și înțelegerile convenite Ia ni
vel înalt, care au dat. de fiecare dată,
noi si puternice impulsuri colaborării
Si conlucrării româno-chineze. Se
poate spune că stadiul înalt la care
se află relațiile dintre tarile si parti
dele noastre este rezultatul străda
niilor si eforturilor comune, depuse
de-a lungul anilor — și de o parte,
și de alta — de partidele, țările și
popoarele noastre. Aceasta impune
să facem, și in continuare, totul pen
tru ca nivelul acestor relații să
crească necontenit. în folosul și spre
(Continuare în pag. a IlI-a)

al P.C.R., al Consiliului de Stat și
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații de masă
și obștești.
Au participat Hao Jianxiou,
Gong Dafei, Chen Jie, Tao Siju,
Sun Honglie, Li Zewang, ambasa
dorul Republicii Populare Chineze
în țara noastră, alte persoane oficia
le chineze.
In timpul dineului, desfășurat în

tr-o atmosferă caldă, prietenească,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Li Xiannian au rostit toas
turi, care au fost urmărite "cu deo
sebit interes de cei prezenți și sub
liniate cu vii aplauze.
Toasturile au fost marcate de in
tonarea imnurilor de stat1 ale Repu
blicii Populare Chineze și Republicii
Socialiste România.

Toastul tovarășului
Li Xiannian
Stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Dragi tovarăși,
Din momentul în care am pășit
pe pămîntul României, am fost sa
lutați călduros și primiți cordial de
tovarășii din conducerea de partid
și de stat a României, de masele
largi ale poporului român, am sim
țit tot timpul că sîntem înconjurați
cu o sinceră prietenie. în aceas
tă
seară,
președintele
Nicolae
Ceaușescu ne-a oferit un dineu deo
sebit și ne-a adresat cuvinte pline
de căldură și afecțiune. Pentru toate
acestea, vă exprim cele mai sincere
mulțumiri.
Am vizitat de mai multe ori fru
moasa dumneavoastră țară și păstrez
mereu amintiri minunate despre
România. Acum 20 de ani, în frun
tea unei delegații de partid și gu
vernamentale, am participat la fes
tivitatea prilejuită de marcarea celei
de-a 20-a aniversări a eliberării
României. Și cu 10 ani în urmă am
venit din nou aici,' pentru a sărbă
tori, împreună cu dumneavoastră,
cea de-a 30-a aniversare a Zilei
naționale. Iar astăzi incerc un sen
timent de deosebită bucurie și mare
satisfacție că am avut onoarea să
vin incă o dată in mijlocul poporului
frate român, in această perioadă în
care întreaga dumneavoastră țară

cinstește cea de-a 40-a aniversare a
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă, să transmit po
porului român calde felicitări din
partea partidului, guvernului și po
porului chinez, să trăiesc împreună
cu dumneavoastră bucuria sărbă
toririi și, acum, să întreprind o
vizită de stat în țara dumneavoastră.
De fiecare dată cînd am vizitat
România, am plecat cu noi impresii,
arn constatat că înfățișarea țării
dumneavoastră cunoaște neîncetate
transformări. în cursul ultimilor 40
de ani, prin lupte dîrze și muncă
harnică, România s-a transformat,
din țara săracă și înapoiată dinain
tea eliberării, într-o țară socialistă
cu o industrie modernă și o agri
cultură avansată. în comparație cu
cel mai înalt nivel de dezvoltare
atins înainte de eliberare, astăzi,
produsul social global și venitul
național pe cap de locuitor au cres
cut de 15 ori, industria a cunoscut
o dezvoltare și mai rapidă, pro
ducția a crescut de peste 50
de ori. „Noua revoluție agrară", pro
movată
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, are efecte tot mai evi
dente, baza materială a agriculturii
devenind și mai puternică. Deși
România a cunoscut în anul trecut o
secetă gravă, rar întîlnită în istorie,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Mii de bucuresteni, de locuitori din întreaga țară
străbat în aceste zile aleile si pavilioanele impună
toarei expoziții „Dezvoltarea economică si socială a
României", expoziție inaugurată în preajma zilei de
23 August de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului. Privirile se opresc asupra ma
rilor panouri si asupra standurilor cu mii si mii de
exponate, parcurg coloanele de date . si cifre care
conturează bilanțul de mari înfăptuiri socialiste din

cele patru decenii de libertate, și Îndeosebi din pe
rioada de după Congresul al IX-lea al partidului, pe
care cu deplină satisfacție si recunoștință o numim
..Epoca Ceaușescu". Descifrăm în interesul cu care
vizitatorii stăruie, asupra panourilor si exponatelor
fireasca. îndreptățită mîndrie patriotică pentru tot
ceea ce s-a înfăptuit în acești ani in România socia
listă.

In pagina a V-a - o relatare de la EXPOZIȚIA „DEZVOL
TAREA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI”

Li Xianuiaii

I „Sleia RepubLicîi Socialiste
Maia11 clasa I, cu eșarfă

In cadrul unei solemnități, care a
avut loc la Palatul Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, i-a înmînat tovarășu
lui Li Xiannian, membru al Comi

tetului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, președin
tele Republicii Populare Chineze,
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste
România" clasa I, cu eșarfă, confe
rit cu prilejul împlinirii vîrstei de 75
de ani, pentru contribuția deosebită

adusă la dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, la promovarea
cauzei generale a socialismului, pă
cii și colaborării internaționale.
(Continuare în pag. a Il-a)
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VIZITA DE STAT ÎN ȚARA NOASTRĂ A TOVARĂȘULUI
Li XIANNIAN, PREȘEDINTELE R. P. CHINEZE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a înmînat

tovarășului Li Xiannian Ordinul „Steaua Republicii

Socialiste România
**
(Urmare din pag. I)

Au luat parte tovarășii Constantin
Dăscălescu, Emil Bobu, Lina Ciobanu. Ion Dincă, Manea Mănescu,
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei,

Petru Enache, Ion Stoian, Ion Ursu,
precum și Vaslle Pungan, Aurel
Duma, Tudor Postelnicu, miniștri.
Au participat tovarășii Hao Jianxiou,
Gong Dafei, Chen Jie, Tao Siju, Sun
Honglie. precum șl Li Zewang, am

clasa I, cu eșarfă
basadorul Republicii Populare Chi
neze.
După înminarea înaltei distincții,
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Li
Xiannian și-au . strîns mîinile cu
prietenie, s-au îmbrățișat.

în cadrul ceremoniei, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Li Xiannian au
rostit cuvîntări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși prezenți la solemnitate
l-au felicitat cu deosebită căldură pe
tovarășul Li Xiannian.

CUV'INTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Li Xiannian,
îmi face o deosebită plăcere să
vă înmînez astăzi ce.a mal înaltă
distincție a tării noastre. Ordinul
..Steaua Republicii Socialiste Româ
nia". clasa I. cu eșarfă, conferit cu
prilejul împlinirii vîrstei de 75 de
ani. pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de
prietenie si colaborare dintre Repu
blica Socialistă România si Republi
ca Populară Chineză, la promovarea
cauzei generale a socialismului, pă
cii si colaborării Internationale.
Comuniștii români, oamenii mun
cii din patria noastră cunosc sl
apreciază marile realizări obținute
de harnicul si entuziastul popor
chinez, sub conducerea Partidului

Comunist Chinez, in dezvoltarea
economico-socială a patriei sale,
rolul important șl contribuția deo
sebită pe care dumneavoastră ati
adus-o si o aduceți — împreună cu
ceilalți tovarăși din conducerea
partidului si statului chinez — la
obținerea acestor realizări. în ace
lași timp, poporul nostru vă cunoaș
te si vă apreciază ca unul din marii
prieteni ai Republicii Socialiste
România, ca un militant activ pen
tru progresul si înflorirea continuă
a legăturilor — cu vechi si bogate
tradiții — dintre țările si popoarele
noastre.
îmi este deosebit de plăcut să
subliniez si în acest cadru înalta
apreciere pe care partidul si guver
nul nostru o dau raporturilor de

strânsă prietenie si colaborare dintre
țările și popoarele noastre. înteme
iate trainic ne stimă si respect re
ciproc, pe principiile independenței
si suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne si avanta
jului reciproc, ale solidarității so
cialiste.
îmi exprim si cu acest prilej con
vingerea că. prin eforturi comune,
aceste bune relații dintre Republica
Socialistă România si Republica
Populară Chineză. dintre Partidul
Comunist Român si Partidul Comu
nist Chinez, dintre popoarele român
si chinez vor cunoaște si în viitor
o dezvoltare continuă. în spiritul
înțelegerilor convenite la nivel înalt,
afirmîndu-se tot mai puternic ca un

exemplu de raporturi Intre, țări
socialiste prietene. între ponoare
libere si independente, care conlu
crează si se întrajutorează frățește
in edificarea socialismului în pa
triile lor. in lupta pentru Progres
social, colaborare si pace în lume,
înminîndu-vă înaltul ordin al Re
publicii Socialiste România, doresc să
vă felicit, incă o dată, în modul cel
mai călduros — și să vă urez multă
sănătate, viată îndelungată si putere
de muncă, noi succese in activitatea
dumneavoastră de mare răspundere,
pentru progresul si înflorirea Repu
blicii Populare Chineze, pentru
bunăstarea si fericirea poporului
prieten chinez, pentru cauza socia
lismului si păcii. (Aplauze).

CUV'INTUL TOVARĂȘULUI LI XIANNIAN
Stimate tovarășe
Ceaușescu,
Dragi tovarăși,

Nicolae

Mulțumesc din Inimă președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru de
cernarea Ordinului „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I
Si pentru aprecierile călduroase ce
mi le-a adresat. Consider toate aces
tea nu numai ca o înaltă cinste

acordată mie personal, dar și mai
important — ca o expresie a'senti
mentelor profunde de prietenie pe
care le nutresc Partidul Comunist
Român, guvernul român și poporul
frate român față de Partidul Comu
nist Chinez, guvernul chinez și po
porul chinez.
în decursul anilor, partidele, țările
șl popoarele Chinei și României și-au
manifestat încrederea și simpatia re

ciprocă și s-au sprijinit reciproc,
trecînd prin încercări grele ale viito
rii luptei. Prietenia chino-română
este o prietenie măreață, este stator
nicită pe baza marxismului si a in
ternaționalismului proletar. Consoli
darea și dezvoltarea necontenită a
unității si colaborării dintre cele două
partide, țări și popoare ale Chinei și
României este o politică fermă, de
neclintit a partidului și guvernului

nostru. Eu personal mă voi strădui
cu toată capacitatea mea si voi de
pune în continuare toate eforturile
pentru a contribui la dezvoltarea
prieteniei chino-române și a rela
țiilor multilaterale de colaborare
prietenească dintre China și România,
Fie ca măreața prietenie chinoromână să strălucească pe vecie ca
steaua de aur de pe acest ordin.
Mulțumesc. (Aplauze).

Ceremonia întîmpinării înaltului oaspete
ministrului comerțului exterior și re
lațiilor economice, Tao Siju, adjunct
al ministrului securității publice, Sun
în întîmpinarea înaltului sol al
Honglie, vicepreședinte al Academiei
poporului chinez se aflau, de aseme
de științe.
nea, tovarășii : Mânea Mănescu, Ion
Era de fată Li Zewang^ ambasado
jpincă, ȘtefanApdr^.zsq
Tovarășul Li. Xiannian^.prezjșnjaț , rul: Chinei la..Bucu.reșțir-ț
.
O,gardă
militară a prezentat ono
persoanele căre îl Însoțesc în .vizita i
de stat în țară noastră : Hao Jițin,- j rul.
Au fost intonate imnurile de stat
xiou. membru supleant al Secretaria
ale Republicii Populare Chineze și
tului C.C. al P.C. Chinez. Gong
Republicii Socialiste România.
Dafei, adjunct al ministrului afaceri
în continuarea ceremoniei, tovară
lor externe, Chen Jie, reprezentant al
(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și drag frate.
Am fost foarte sensibil la mesajul de felicitare pe care dumneavoastră
ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii mele ca președinte al
Mișcării Populare a Revoluției, președinte al Republicii. Vă mulțumesc
foarte sincer.
Fie ca fraternitatea profundă și cooperarea strînsă care există între cele
două state ale noastre să se întărească tot mai mult pentru bunăstarea
celor două popoare ale noastre.
Vă rog să acceptați, domnule președinte și drag frate, expresia înaltei
mele stime, precum și a considerației mele frățești.

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA
Președinte-fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Plecarea unor delegații care au participat
la sărbătorirea zilei de 23 August
Luni a părăsit Capitala delegația
a Republicii
Cuba, condusă de Pedro Miret Prie
to, membru al Biroului Politic și al
Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba,
membru al Consiliului de Stat, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, care, la invitația Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român, a Consiliului de Stat și a
Guvernului Republicii Socialiste
România, a participat la festivitățile
prilejuite de cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovarășul
Ludovic Fazekas. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, de membri ai C.C. al P.C.R.,
ai conducerii unor ministere, de ac
tiviști de partid și de stat.
/
de partid și de stat

■k

în aceeași zi a părăsit Capitala
delegația Republicii Liberia, condusă

tV
Telex
Televacanța studențească
Ecran de vacanță
Laureați at Festivalului național
„Cîntarea României"
16,00 Universul femeilor
30,00 Telejurnal (parțial color)
15,00
15,05
15,20
15,35

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
zilele de 29, 30 și 31 august. în țară :
Vremea va fi răcoroasă în prima parte
a intervalului, apoi se va încălzi ușor.
Cerul va fi variabil, cu tnnorărl mal
accentuate In regiunile nordice, In ulti
mele zile. Precipitații sub formă de

de Ernest Eastman, ministrul aface
rilor externe.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, de alte persoane oficiale.
★

Tot luni au părăsit Capitala ;
Delegația
Partidului
Comunist
Portughez, condusă de Jaime Serra,
membru al Comisiei politice a C.C.
al partidului ;
Reprezentantul Partidului Comu
nist Sirian, Daniel Naame Daoud,
membru al Biroului Politic al C.C.,
responsabil cu Departamentul cultu
ral, membru al Direcțiunii Frontului
Național Progresist ;
Delegația
Partidului
Socialist
Portughez, condusă de Luis Monterroso, membru al Comisiei națio
nale a partidului, primarul munici
piului Nazare.
La plecare, oaspeții au fost salutați
de membri și membri supleanți ai
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

30.20 Țara Întreagă tnttmplnâ Congre
sul al XlII-Iea al Partidului Co
munist Român. în frunte comu
niștii
30,40 Concert susținut de corul mixt,
corul de copii și orchestra simfo
nică ale Radiotelevlziunil
11,00 Teatru TV (color) : „Zările senine
ale Albatrosului", de Radu Theodoru și Nae Cosmescu. Premieră
pe țară
32.20 Telejurnal (parțial color)

ploaie vor cădea, cu caracter local, tn
jumătatea de nord a țării in a doua
parte a intervalului. în celelalte regi
uni, ploile vor fi izolate. Vîntul va su
fla slab plnă la moderat, cu unele in
tensificări la începutul Intervalului în
regiunile sudice, predomlnînd din sec
torul estic. Temperaturile minime vor
fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, mal coborîte in primele nopți In centrul și
nordul țării, Iar cele maxime între 16
șl 26 de grade, local mal ridicate spre
sfirșitul intervalului.

șii Nicolae Ceaușesau și Li Xiannian
au trecut în revistă garda de onoare.
Tovarășul Li Xiannian a salutat
apoi pe celelalte persoane oficiale ro
mâne prezente la sosire : Emil Bobu,
Lina piobanu, Ccmșțfțntln. Oty&uyu,
Gheorghe Pană, Ion Ursu,--precum

Punsan #
Un grup de pionieri au oferit celor
doi conducători frumoase buchete de
flori.
Cei prezenți și-au exprimat' din

nou. prin îndelungi aplauze si urale,
bucuria pentru reîntîlnirea dintre cei
doi conducători, pentru dezvoltarea
continuă a relațiilor de strînsă
prietenie, colaborare și solidaritate
dintre partidele, țările, și, popoarele
noastre. '
•
Tovarășul Nicolae Ceaiișeșcu și'to
varășul Li Xiannian au răspuns cu
prietenie caldelor manifestări de sti
mă si prețuire ale bucurestenilor
aflat! în Piața Republicii.

înaintea dineului oficial

jGsis-,..
, țxj SOTiî.gîors
hh Tovarășul -Li Xiannian, membru, al
Comitetului Permanent :--al:-Biroului
Politic -al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chine
ze. a făcut, luni dimineață, o vi
zită protocolară tovarășului Nicolae'
Ceaușescu, secretar general al Parti

Intilnire-dezbatere parlamentară cu tema „Stadiul actual
și perspectivele relațiilor româno-franceze"
La Palatul Marii Adunări Naționa
le a avut Ioc, luni, cea de-a doua intîlnire-dezbatere parlamentară româno-franceză cu tema „Stadiul actual
și perspectivele relațiilor românofranceze", organizată cu prilejul vi
zitei in țara noastră a delegațiilor
grupurilor de prietenie Franța —
România din Senat, condusă de Jean
Puech, președintele grupului, și Adu
narea Națională din Franța, condusă
de Jean Pierre Michel, vicepreședinte
al grupului.
Au participat tovarășul Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale, membrii Grupului de
prietenie , România-Franța
din
M.A.N., de’putați, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.
Au luat parte membrii celor două
delegații parlamentare din Franța.
Dialogul parlamentar româno-francez a fost consacrat efectuării unui
amplu schimb de opinii privind sta
diul și perspectivele raporturilor din
tre România și Franța, rezultatele în
registrate în ultima perioadă în rela
țiile dintre cele două țări pe plan
politic, economic, cultural și in alte
domenii, subliniindu-se, în mod deo
sebit, roiul celor două parlamente în
promovarea mai susținută și sprijini
rea acțiunilor menite să contribuie la
dezvoltarea și amplificarea colaboră
rii bilaterale. Dezbaterea de la Bucu
rești, problematica abordată conferă
continuitate întilnirii de anul trecut
de la Paris, reflectă dorința ambelor
parlamente de a acționa consecvent,
în spiritul tradiționalei prietenii ro
mâno-franceze, pentru o mai bună
cunoaștere și apropiere între po
poarele noastre, pentru o mai amplă
conlucrare între cele două țări. Au
fost evidențiate, de asemenea, largile
posibilități ce pot fi puse în valoare,
căile care trebuie fructificate din
plin pentru ca raporturile românofranceze să se îmbogățească neînce
tat, în folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii,
cooperării și securității în Europa și
în întreaga lume.
în intervențiile lor, participanții la
dezbatere au dat o înaltă apreciere
realizărilor obținute de poporul ro
mân in cei 40 de ani de la revoluția
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă, activi
tății neobosite pe care o desfășoară
președintele
României,
Nicolae
Ceaușescu, pentru progresul și bună
starea poporului nostru, pentru asi
gurarea păcii și colaborării intre toa
te popoarele lumii.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 19,30

în cadrul dezbaterilor s-a dat o
apreciere pozitivă evoluției relațiilor
dintre parlamentele celor două țări
de la precedenta întîlnire și pină in
prezent, relevîndu-se utilitatea unor
asemenea intîlniri pentru promova**
★

rea relațiilor pe multiple planuri din
tre România și Franța.
întilnirea-dezbatere s-a desfășurat
Intr-o 'atmosferă constructivă, de sti
mă și înțelegere reciprocă.
★

Ministrul afacerilor externe, Ștefan,
Andrei, a primit, luni dimineață, de
legația Grupului de prietenie Franța
— România din Senatul francez, con
dusă de Jean Puech, președintele
grupului, și delegația Grupului de
prietenie Franța — România din Adunarea Națională Franceză, condusă

de Jean Pierre Michel, vicepreședin
te al grupului, care ne vizitează tara
cu prilejul întîlnirii-dezbatere parla
mentară româno-franceză care are
loc la București.
La primire a luat parte Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. X

*,
Cu ocazia vizitei în țara noastră
a delegațiilor grupurilor de prie
tenie Franța-România din Senatul
și Adunarea Națională ale Franței,
luni a avut loc în Capitală o con
ferință de presă. Au participat re
prezentanți ai ziarelor centrale,
Agenției române de presă — Agerpres si Radioteleviziunii.
Cu acest prilej. Jean Puech. pre
ședintele Grupului de priete
nie Franța — România din Se
nat. a spus : Am avut astăzi marea
cinste de a fi primiți de președin
tele României. Noi știm că respon
sabilitățile șefului statului român
sînt foarte mari, că programul său
de lucru este foarte încărcat, de
aceea vedem în această primire,
care ne-a produs o mare satisfac
ție, o expresie a atașamentului po
porului român față de poporul
francez, simțămînt nutrit, de ase
menea, și de poporul francez față
de cel român. Președintele Nicolae
Ceaușescu a fost de părere că se
cuvine ca noi, parlamentarii, să
acționăm neobosit în direcția păcii
și și-a exprimat convingerea în
eficacitatea acțiunilor grupurilor de
prietenie. Sînt convins că toți co
legii mei vor depune eforturi în
acest sens.
în timpul șederii în România am
avut posibilitatea 'să constatăm im
presionantele rezultate obținute in
toate sectoarele economiei, marile
realizări obținute de poporul român.
Am avut contacte interesante cu
reprezentanți ai guvernului, ai unor
ministere, cu deputați. Va trebui să
multiplicăm aceste contacte. Noi,
parlamentarii, avem partea noastră
de responsabilitate pentru dezvol
tarea în continuare a cooperării
economice, culturale, dar și pe un
plan mai larg, așa cum a subliniat-o
in repetate rînduri președintele

Nicolae Ceaușescu, de promovare a
ideilor păcii și a cursului spre des
tindere în lume.
în continuare. Jean Pierre Michel,
vicepreședinte al Grupului de prie
tenie Franța-România din Adunarea
Națională, a spus : Deputății fran
cezi sînt foarte bucuroși de cinstea
pe care le-a făcut-o președintele
Nicolae Ceaușescu. primirea lor de
către șeful statului român fiind o
încununare a vizitei lor in România,
a discuțiilor și contactelor pe care
le-au avut. Ne-am bucurat, de ase
menea. că am avut posibilitatea de
a constata dezvoltarea remarcabilă a
României în ultimii 40 de ani.
Delegația parlamentară franceză
reprezintă toate tendințele vieții po
litice de la noi si sîntem întru totul
satisfăcuți de această vizită. Am
purtat discuții interesante si pentru
noi este clar că relațiile dintre
România și Franța sînt bune. Cu
ocazia vizitei au fost trecute în re
vistă posibilități de extindere a
relațiilor economice și a cooperării
pe terțe piețe, de diversificare a
relațiilor culturale și a colaborării
dintre cele două țări în alte dome
nii de interes comun.
în Franța este foarte apreciată po
ziția României pe scena politică in
ternațională. atît în ceea ce privește
reducerea tensiunii dintre blocuri, cit
și în problemele dezarmării. De ase
menea. apreciem la justa valoare po
ziția constructivă a României față de
conflictele exiștente în lume și sîn
tem convinși că ea poate exercita o
importantă influență diplomatică
pentru găsirea unor soluții politice
pentru aceste conflicte. în ce ne
privește pe noi. parlamentarii fran
cezi. sîntem gata să facem tot ce ne
stă în putință pentru ca relațiile
franco-române să se dezvolte și mai
mult.
(Agerpres)

• Opera Româna (13 18 57) : Nunta
lui Figaro — 18
• Teatrul Mic (14 70 31) : Niște țărani
— 19,30 :
(Rotonda scriitorilor din
Cișmigiu) :
August eliberator —
spectacol de sunet și lumină — 21
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 20
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30

★

• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (15 56 78, grădina Boema) : Bel
mondo al il-lea — 19,30 ;
(grădina
Cărăbuș) : Mlnispectacol de divertis
ment și film — 19,45
• Ansamblul „Rapsodia Română"
(13 13 00) :
Bucuroși de oaspeți —
18,30
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Intre caftan și smoking — 18,30

dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste Români^. c
Cu acest prilej a avut loc. într-o
ambiantă caldă, prietenească, un
prim schimb de păreri, premergător
convorbirilor oficiale.

Cronica
Prin decret prezidențial, tovarășul
Petre Lupu a fost numit în calitate
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste
România în Republica Venezuela, în
locul tovarășului Marin Argint, care
a fost rechemat.
★

Cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a insurecției naționale slovace.
]a București a avut loc. luni, o confe
rință de presă. Au participat repre
zentanți ai ziarelor centrale, Agenției
române de presă — Agerpres, Radio
televiziunii. precum si corespondenți
ai presei străine.
Cu acest prilej, atașatul militar și
aero al' Cehoslovaciei Ia București,
g-ral It. ing. Stepan Romocusky, a
relevat însemnătatea evenimentelor
de acum patru decenii, moment cul
minant al luptei de eliberare națio
nală, care a contribuit hotăritor la
refacerea statului comun al cehilor
și slovacilor pe baze democratice și
trecerea sa pe calea transformărilor
revoluționare. Au fost înfățișate, în
continuare, realizări ale Cehoslova
ciei în construcția societății socialiste.
Referindu-se Ia relațiile românocehoslovace, vorbitorul a relevat ro

cinema
• Emisia continuă : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17; 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Surorile : VICTORIA (16 28 79) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Salutări de Ia Agigea : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Buletin de București î TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Tinerețea patriei, tinerețea noas
tră — 15, Evadarea — 17,15; 19,30, COTROCENI (49 48 48).
• Ca-n filme : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Nemuritorii : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Probă de microfon : VIITORUL
(79 71 26) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Acțiunea „Autobuzul" : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Șapte băieți și o ștrengărită : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Actorul și sălbaticii 1 PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 19.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30;
14,15, Ultimul cartuș — 16; 18; 20 :
DOINA (16 35 33).
• Ani eroici ; GLORIA (47 46 75) —
19,45.
• Cobra se întoarce : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 15,30; 17,45, la grădină —
20,30.
• Cineva ca tine 5 SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20.
© Prindeți și neutralizați : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20^ •
• Detașament cu misiune specială :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

Președintele Republicii Populare
' .Chineze a înmînat conducăjprijîțji
partidului și statului nostru volumul
..Nicolae Ceaușescu. Opere alese
1981—1983". apărut în acest an în
Editura poporului din Beijing.

zilei
lul fundamental al întîlnirilor și con
vorbirilor bilaterale la nivel înalt in
întărirea prieteniei și colaborării
multilaterale dintre partidele, țările
și popoarele noastre, in interesul re
ciproc, al cauzei păcii și înțelegerii
internaționale.
în încheiere a fost prezentat un
film documentar cehoslovac.
★
Cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a declanșării luptei armate a
poporului namibian — Ziua Nami
biei — luni după-amiază a avut loc
în Capitală o manifestare culturală
organizată de Liga română de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa
și Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea.
j
Despre semnificația evenimentului
au vorbit ziaristul Ion Stoica și Ber
nard Kamwi, reprezentantul perma
nent al S.W.A.P.O. în țara noastră.
Au participat reprezentanți ai Ligii
române de prietenie cu popoarele din
Asia și Africa, ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe și ai unor
organizații de mâsă și obștești, un
numeros public. Au fost prezenți
studenți namibieni care studiază în
țara noastră.
(Agerpres)

• Cu tine viața e frumoasă : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
© După legile vremii de război : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Insula Wolmi :
DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,45; 20. ,
© Pianke : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Locotenent Cristina : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; ÎS, 30.
© Călăreții dc dimineață : MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 19.
© Rocky II : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Q seherezadaî LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Compania a 7-a sub clar de lună :
CAPITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 19,45, la grădină — 20,30.
©Roiul: FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
G Vizită la domiciliu : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Lupii mărilor: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 20,45, MODERN (31 71 01) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Îmi sare țandăra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,d0; 15,45; 18; 20.
© Marfă furată : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30.
© Martorul știe mai mult : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
e Omul Și fiara : COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16; 19, ARTA (213186) — 9;
12; 16; 19, la grădină — 20,30.
*
• Lanțul
amintirilor :
TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
© Par
șl
impar :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Cascadorul Hooper :
GRADINA
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
© Polițist sau delincvent : GRADINA
MODERN (23 71 01) — 20,45.
© Legenda călărețului singuratic :
PARC HOTEL (17 08 58) — 20,45.
© Cactus Jack : GRĂDINA TOMIS
(21 4â 46) — 20,30.
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In timpul convorbirilor oficiale

Moment de la ceremonia întîmplnăril înaltului oaspete la Palatul Republicii

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

binele ambelor popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii în întreaga lume.
Considerăm că există mari posibi
lități de a promova in continuare o
largă cooperare între țările noastre
— îndeosebi în domeniile economic,
tehnico-științific, cultural, precum și
în alte sectoare de activitate — de a
conlucra tot mai activ, pe plan in
ternațional, pentru promovarea înțe
legerii și colaborării intre popoare,
pentru pace și progres în lume. Aceasta corespunde,, rpe dpplin. ințerOselor ambelor popoare de ă-și înfăp
tui programele lor 'de construcție so
cialistă, de a înainta tot mai ferm
pe calea progresului și civilizației, a
bunăstării materiale și spirituale.
Cunoaștem și apreciem ampla acti
vitate pe care poporul chinez —
sub conducerea partidului comunist
— o desfășoară pentru transfor
marea țării sale într-un puternic stat
socialist., cu o agricultură, industrie
și știință moderne, cu un nivel de
trai tot mai ridicat. Cunoaștem? de
asemenea, rolul tot mai important pe
care China populară îl are astăzi în
viața internațională, în lupta și efor
turile generale pentru pace și secu
ritate în lume, pentru înțelegere și
colaborare între națiuni. Ne bucură,
dragi prieteni, succesele pe care Re
publica Populară Chineză le obține
atît ne Plan intern — în înfăptuirea
sarcinilor și obiectivelor celui de-al.
VI-lea plan cincinal, pe anii 1881 —
1985 — cit și oe arena mondială, in
lupta pentru pace, independență și
progres. Comuniștii. întregul nostru
popor dau o înaltă apreciere tuturor
acestor realizări — și. ca buni prie
teni. urăm, din toată inima, harni
cului și entuziastului popor țhinez,
marelui său partid comunist să ob
țină noi și tot mai mari victorii în
dezvoltarea și înflorirea patriei. în
făurirea vieții noi. libere, demne și
fericite !
Realizările României si succesele
Chinei populare — ca dealtfel ale
tutiiror țărilor care edifică noua
orînduire socială — sint o contri
buție nemijlocită la întărirea forței
socialismului, la creșterea prestigiu
lui și influentei sale în lume. Viața
arată că socialismul se realizează în
condiții deosebite de la o tară la
alta ; dar tocmai faptul că noua
orînduire se edifică într-o asemenea
diversitate de condiții demonstrează
forța socialismului, capacitatea sa
de a asigura făurirea unei societăți
noi. a dreptății si egalității, a pro
gresului si bunăstării tuturor națiu
nilor.
Noi, țările socialiste, trebuie să facem
totul pentru a demonstra, prin fapte,
prin realizările concrete ffe-care le
obținem, superioritatea orînduirii pe
care o făurim, să arătăm că numai
socialismul poate asigura lichidarea,
într-un timp scurt, a rămînerii în
urmă din trecut si Înaintarea neabă-;
tută pe calea progresului economic
și social, poate deschide perspectiva
făuririi unei vieți tot mai îmbelșu
gate. libere, că socialismul si comu
nismul reprezintă însuși viitorul fe
ricit al omenirii 1

Stimate tovarășe Li Xiannian,
Dragi oaspeți din Republica
Populară Chineză,
In cursul vizitei, precum șl ou
prilejul participării dumneavoastră
la manifestațiile prilejuite de cea
de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială si națională, anti
fascistă si antiimperialistă. ați avut
ocazia să cunoașteți nemijlocit
unele din realizările obținute în
dezvoltarea economică si socială a
României, in ridicarea nivelului de
trai, material și spiritual, al poporu
lui nostru. Toate aceste realizări,
marile transformări revoluționare
petrecute în țara noastră. în
această perioadă, demonstrează, cu
putere, forța unui popor liber și stăpîn deplin pe destinele sale, care,
lichidînd pentru totdeauna exploa
tarea si asuprirea, acționează cu ho
tărâre pentru dezvoltarea economiei,
stiintei. învătămîntului. culturii, con
știent că tot ceea ce se realizează
astăzi în România servește bună
stării si fericirii sale, independentei,
progresului și înfloririi patriei !
Peste cîteva luni — în toamna
acestui an — va avea loc cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co

munist Român, care va adopta noi
hotăriri si -orientări menite să dez
volte pe o treaptă superioară reali
zările de pînă acum. Congresul va
elabora planul de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1986—1990
si va trasa direcțiile principale ale ,
dezvoltării României pînă în anul
2000. Obiectivele ne care ni le pro' punem pentru perioada următoare
vor asigura înfăptuirea în linii ge
nerale a Programului partidului de
făurire a societății socialiste multi-,
lateral dezvoltate si crearea condi„tijțof., necesare în.. vedere^ .trecerii,
in perioada următoare, la realizarea
fazei superioare a ‘sobidtătii Socialis
te. la construcția comunismului în
România.
Stimați tovarăși,
Preocupîndu-ne de edificarea cu
succes a socialismului ne nămîntul
românesc, acordăm o atentie deose
bită evoluției vieții internaționale,
participăm activ la eforturile pentru
solutionarea marilor probleme ce pre
ocupă lumea contemporană, pentru
pace si colaborare internațională.
în acest cadru, am acordat si acor
dăm o atenție deosebită dezvoltării
relațiilor cu toate țările socialiste,
milităm ferm pentru întărirea unită
ții și colaborării dintre ele. considerînd că aceasta are o mare însem
nătate pentru întreaga viată inter
națională. pentru afirmarea presti
giului socialismului în lume, pentru
o politică de colaborare și pace.
Dezvoltăm, de asemenea, larg rela
țiile cu țările în curs de dezvoltare,
cu țările nealiniate, sprijinim activ
eforturile acestora pentru dezvolta
rea economico-socială independentă,
în spiritul principiilor coexistenței
pașnice, promovăm relații economice,
politice, tehnico-ștlințifice și cultu
rale cu țările capitaliste dezvoltate,
cu toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială.
La baza tuturor raporturilor noas
tre cu alte state situăm ferm princi
piile deplinei egalități în drepturi,
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile Interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Ne pronunțăm cu
toată hotărîrea pentru respectarea
dreptului fiecărui popor de a-și alege
calea dezvoltării economico-sociale
pe care o dorește, fără nici un ames
tec din afară I
Sîntem deosebit de îngrijorați de
încordarea fără precedent la care
s-a ajuns pe plan mondial. în lume
are loc o intensificare a politicii de
menținere și reîmpărțire a zonelor
de influență, a politicii de forță și
de amenințare cu forța ; se mențin
și se amplifică unele conflicte si
apar altele noi, cunoaște o amploare
fără precedent cursa înarmărilor, în
deosebi nucleare. Toate acestea au
determinat creșterea pericolului unui
nou război mondial, care, în actua
lele ..împrejurări, s-ar transforma
inevitabil într-un război atomonuclear, care ar putea duce la distru
gerea întregii civilizații, a înseși
existenței condițiilor vieții pe pla
neta noastră.
Pornind de la toate acestea, noi
apreciem că problema fundamentală
a epocii noastre este astăzi oprirea
curs,ei înarmărilor și trecerea la de
zarmare, în primul rînd. la dezarma
rea nucleară, apărarea păcii. Nimic
nu poate fi mai important în zilele
noastre decît de a se face totul pen
tru împiedicarea unei catastrofe nu
cleare, pentru apărarea dreptului
suprem al oamenilor, al popoarelor
— la viață, la existență, la pace I
O situație deosebit de gravă s-a
creat în Europa, prin trecerea, la
sfîrșitul anului trecut, de către
S.U.A., ta amplasarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, și,
ca urmare, la aplicarea contramăsurilor nucleare de către Uniunea So
vietică. Este necesar să se dea do
vadă de cea mai mare răspundere
și să se facă totul pentru oprirea
amplasării rachetelor americane și a
contramăsurilor sovietice, pentru re
luarea negocierilor dintre Uniunea
Sovietică și Statele Unite ale Americii, în vederea realizării unui acord
privind eliminarea rachetelor cu rază
medie de acțiune și, apoi, a tuturor
armelor nucleare din Europa.
Salutăm poziția Republicii Popu
lare Chineze, care se pronunță cu
fermitate pentru oprirea amplasării
rachetelor nucleare, pentru dezarma

re — șl considerăm că aceasta are o
importanță deosebită pentru întreaga
viață internațională. Cu cît popoarele
lumii se vor ridica mai hotărîte și
vor cere cu fermitate, să. se pună
capăt cursei înarmărilor, să se treacă
la dezarmare, cu atît va fi înlăturat
pericolul unei catastrofe termonu
cleare nimicitoare 1
în mod deosebit, considerăm că
popoarele europene — a căror exis
tență este cel mai grav amenințată
— trebuie să-și asume o răspundere
mai mare și să acționeze cu toată
hotărîrea pentru schimbarea actualei
■Sitiuățiîțeibeiitru salvarda ’''EiiropeiF de
Ta• distrugere, pentru'âpărărea păcii,
vieții și libertății tuturor națiunilot.
România se pronunță și acționează
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării, fără
arme nucleare și fără baze militare
străine. Susținem, în același timp,
crearea unor asemenea zone în
nordul și centrul Europei, precum și
în alte părți ale lumii.
Am militat, și vom milita cu cea
mai maro hotărâre și în viitor, pentru
eliminarea forței și a amenințării cu
forța din relațiile internaționale,
pentru rezolvarea numai și numai
pe calea tratativelor pașnice a tu
turor problemelor litigioase dintre
state. In acest spirit, ne pronunțăm
ferm pentru o soluție politică glo
bală a conflictului din Orientul Mij
lociu. pentru încetarea războiului
dintre Iran șt Irak și rezolvarea pe
cale pașnică a problemelor dintre
ele, pentru soluționarea, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioase
și stărilor de tensiune existente în
diferite regiuni ale lumii.
Avînd în vedere situația eco
nomică gravă existentă in lume,
adîncirea decalajelor dintre țările
bogate și cele sărace, creșterea da
toriilor țărilor în curs de dezvoltare
— care au ajuns la circa 806 miliarde
dolari — România consideră că aces
te țări trebuie să-și întărească soli
daritatea și colaborarea, să acționeze
mai unite și să conlucreze tot mai
strîns atît pentru ă-și asigura pro
gresul economic și social, cît si pen
tru a-și stabili o strategie comună
în negocierile cu țările dezvoltate, in
vederea soluționării problemelor
grave ale datoriilor, ale lichidării
subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice mondiale.
Lumea contemporană este con
fruntată cu numeroase probleme
complexe și grave — și la soluțio
narea lor trebuie să participe toate
statele, fără deosebire de orînduire
socială, și în mod deosebit, țările
mici și mijlocii, țările in curs de
dezvoltare și nealiniate, care sint
direct interesate intr-o politică de
colaborare, de independență și de
pace. în acest sens, ne pronunțăm
pentru creșterea rolului si contribu
ției O.N.U., a altor organisme inter
naționale în solutionarea democrati
că a tuturor problemelor de care de
pind asigurarea păcii si progresului
economico-social al popoarelor.
Viata, realitățile lumii de astăzi,
evidențiază cu putere rolul tot mai
însemnat al popoarelor în determi
narea cursului vieții internaționale.
Avem ferma convingere că, acționind unite, popoarele, forțele înain
tate. progresiste si antiimperialiste
de pretutindeni pot oori cursul
periculos al evenimentelor spre în
cordare și război, pot asigura
triumful politicii de dezarmare, de
destindere, de independentă, de
pace si colaborare între toate na
țiunile 1
Exprimîndu-mi, Încă o dată, con
vingerea că vizita pe care o faceți
in tara noastră se va înscrie ca o
nouă si importantă contribuție la
întărirea prieteniei și colaborării
româno-chineze, la cauza păcii și
colaborării internaționale, doresc să
toastez :
— Pentru progresul șl Înflorirea
Republicii Populare Chineze 1
— Pentru bunăstarea si fericirea
marelui popor chinez Prieten I
— Pentru întărirea continuă a
prieteniei si colaborării dintre parti
dele. țările si popoarele noastre 1
— în sănătatea tovarășului Li
Xiannian !
— în sănătatea celorlalți oaspeți
dragi din Republica Populară Chi
neză 1
— Pentru pace si colaborare in
întreaga lume ! .
— în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor I (Vii aplauze).

TOASTUL TOVARĂȘULUI
LI XIANNIAN
(Urmare din pag. I)

totuși a obținut o recoltă bună, de
aproape 20 milioane de tone de ce
reale. Odată cu dezvoltarea economi
ei, crește neîncetat și nivelul de trais
al poporului.
Nu demult, ca urmare a unei'
munci eroice, desfășurată, pe par
cursul mai multor ani, a unor efor
turi susținute pentru transformarea
naturii patriei, ati Inaugurat măre.tul.Canal Dunăre — Marea Neagră,
s33flO|andi-sasă cu carpk șe .ipjndrests întreg poporul romanr...,00]!ț
u Tpate ..aceste- mari realizări...abți
nute Sita “ferma conducere a Parti
dului Comunist Român, în frunte cu
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sint
inseparabile de eforturile perseve
rente ale dumneavoastră, tovarășe
președinte, de aplicarea consecventă,
concretă, a tezelor universal valabi
le ale marxism-leninismului la reali
tățile din România.
Recent, ati elaborat proiectul ur
mătorului plan cincinal si obiecti
vele de dezvoltare pînă în 1990. demonstrînd hotărîrea de a ajunge pe
noi culmi ale construcției socialiste,
întregul popor român întîmpină cel
de-al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român cu un înalt elan
în muncă si remarcabile rezultate
în construcția economică.
Ca prieten devotat si tovarăș apro
piat al poporului român, poporul
chinez se bucură din toată inima de
marile succese obținute de dumnea
voastră si este ferm convins că. sub
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. veți obține cu siguranță noi și
tot mai mari victorii ne drumțil de
continuă dezvoltare pe care sinteti
angajați.

Tovarăși,
în cursul istoriei, poporul chinez
șl poporul român au privit întot
deauna victoriile celuilalt drept pro
priile sale victorii, bucurindu-se de
ele. încurajîndu-se reciproc.
Folosind acest prilej, doresc să
aduc Ia cunoștința poporului român
că prezenta situație internă din
China este foarte bună din punct de
vedere politic, stabilitatea si unita
tea tării s-au consolidat si mai mult,
economia noastră a pășit ne o cale
sănătoasă de dezvoltare. Prin efor
turile intregului nostru popor, putem
îndeplini în avans prevederile celui
de-al VI-lea plan cincinal, pe anii
1981—1985.
Țelul nostru este de a construi
socialismul cu trăsături specifice
Chinei. Acesta constă, in Unii mari,
în următoarele : perseverarea în cele
patru principii fundamentale de
susținere a căii socialiste de dezvol
tare. si anume . dictatura populardemocratică. conducerea de către
partid, marxism-leninismul si gîndirea Mao Zedong : totul trebuie să
pornească de la condițiile concrete
ale Chinei : mobilizarea tuturor fac
torilor interni pozitivi și realiza
rea de ample reforme : aplicarea
politicii de deschidere spre exterior,
pe baza bizuirii pe forțele pro
prii, pentru edificarea concomiten
tă a civilizației materiale și a
celei spirituale ; punerea în va. loare a rolului proprietății de
stat, colective și particulare în economie, in cadrul planului unic
central, în conformitate cu principiul
de a pune economia planificată pe
locul principal, iar reglementarea
prin piață pe locul secundar, cu pre
misa asigurării poziției preponderen
te a economiei de stat ; punerea în
practică a unei politici speciale în
unele regiuni ale țării ; dezvoltarea
rapidă a forțelor de producție ; ridi
carea continuă a nivelului de trai
material și cultural al poporului, rea
lizarea modernizării socialiste a țării.
Poporul chinez este hotărît. ca, sub
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, prin eforturi susținute și înde
lungate, să realizeze aceste glorioase
sarcini istorice și este încrezător in
izbinda sa.
Tovarăși,
Disputele înverșunate pentru hege
monia mondială, ca și escaladarea
continuă a cursei înarmărilor nuclea

re de către superputeri au dus la
înrăutățirea și mal mare a situației
internaționale deja încordate, ceea ce
amenință grav pacea mondială.
Constatăm cu bucurie că România
socialistă promovează consecvent o
neclintită politică externă de pace șl
joacă un rol din ce în ce mai impor
tant- în salvgardarea păcii mondiale.
România se pronunță împotriva poli
ticii de împărțire a lumii în sfere de
influență, pentru înlăturarea stării de
pppfruptațe. dintre cele două.,mari
blocuri. militare,împotriva . cursei
.îț1ârțAșrilțir;,8ttcl,t<țire, pentru :j?.ali?a,-

respectării independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu. forța, pentru dezvoltarea
de raporturi de prietenie cu toate
țările.
Față de situația gravă existentă in
Europa, poporul român a desfășurat
o mișcare de pace de mare amploare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat în repetate rinduri în fa
voarea îmbunătățirii situației din
Europa și a lansat un apel ca Statele
Unite să oprească amplasarea rache
telor nucleare, iar Uniunea Sovietică
să oprească realizarea contramăsuri
lor, pentru reluarea imediată a tra
tativelor de la Geneva. Aceste poziții
principiale și juste ale României se
bucură de o largă apreciere din par
tea opiniei publice internaționale.
Guvernul și poporul chinez iubesc
pacea, se pronunță împotriva războ
iului, promovind consecvent o poli
tică externă de pace, de independen
ță și dezvoltare de sine stătătoare.
Ne pronunțăm pentru egalitatea
intre toate statele, indiferent de mă
rimea lor, împotriva politicii de forță
și de hegemonie, pentru destindere,
împotriva intensificării jncordării si
tuației internaționale, pentru dezar
mare, împotriva cursei înarmărilor,
pentru interzicerea generală și dis
trugerea totală a armelor nucleare,
în problema rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune, poziția noas
tră este identică cu cea a României.
Considerăm că S.U.A. și U.R.S.S. tre
buie să oprească amplasarea noilor
arme nucleare în Europa și în alte
regiuni, să reia tratativele și să ajun
gă la un acord in vederea reducerii
substanțiale a armelor nucleare.
Considerăm, de asemenea, că inde^
pendența și suveranitatea țărilor eu
ropene trebuie să fie respectate, iar
securitatea lor asigurată. Susținem
dezvoltarea relațiilor dintre țările
Europei răsăritene și cele din
Europa occidentală și sîntem pentru
reducerea confruntării în relațiile
dintre S.U.A. și U.R.S.S., în interesul
păcii și stabilității în Europa și în
lume.
Menținerea păcii constituie o aspi
rație generală a popoarelor, repre
zintă un torent istoric irezistibil.
Nutrim profunda convingere că, dacă
popoarele lumii vor porni de la exis
tența pericolului de izbucnire a unui
război mondial și vor desfășura ac
țiuni ferme pentru oprirea disputelor
pentru hegemonia lumii, pentru în
cetarea cursei înarmărilor in care
sint angajate superputerile, atunci,
războiul va putea fi prevenit, iar
pacea mondială va putea fi salvgar
dată. Dorim, ca, împreună cu Româ
nia. cu țările lumii a treia, cu toate
țările și popoarele iubitoare de pace,
întărind unitatea noastră, coordonindu-ne în acțiune1, să milităm pentru
realizarea acestui deziderat.

le, neagresiunea reciprocă, neames
tecul in treburile interne, egalitatea
și avantajul reciproc, coexistența
pașnică, ele fiind in măsură să re
ziste tuturor încercărilor.- Aoeste
principii sint valabile nu numai în
relațiile dintre țările cu regimuri
sociale diferite, dar și pentru țările
avînd același sistem social. Țările
socialiste, avînd idealul comun de a
construi socialismul și comunismul,
ar trebui să fie exemple în respecta
rea cu strictețe a acestor principii
în relațiile lor reciproce. încălcarea
acestor principii, chiar intre țările
socialiste, care'3âU;’:ăceeași orînduffe
socială, poate da naștere Ia confrun
tări și conflicte. în fond, toate țările
lumii, fie că sint mari sau mici, pu
ternice sau slabe, bogate sau sărace,
sint țări suverane egale. Fiecare stat
are dreptul de a-și alege singur și
independent drumul revoluției și
construcției economice și sociale, de
a-și hotărî singur și independent po
zițiile și politica față de problemele
internaționale. De la aoest principiu,
țările socialiste nu pot face excep
ție. Subliniind independența și auto
nomia fiecărei țări socialiste, ne
pronunțăm, totodată, pentru colabo
rarea internaționalistă între țările
socialiste. Aceste două lucruri nu
sint contradictorii, ci comune, deoa
rece numai pe baza independenței și
autonomiei fiecărei țări pot exista
relații de colaborare cu adevărat in
ternaționalistă. Nu se poate denumi
apărarea independenței și suverani
tății de stat și a • intereselor legitime
naționale drept așa-zisul naționa
lism, nici nu se poate permite în
călcarea lor sub acest pretext, fiindcă
astfel de acte sint contrare chiar
principiilor fundamentale ale mar
xism-leninismului. România a depus
eforturi susținute și active pentru
apărarea respectării principiilor în
relațiile dintre țările socialiste. Gu
vernul și poporul chinez sprijină
hotărît pozițiile juste ale guvernului
și poporului român în această pro
blemă fundamentală, de principiu.

Tovarăși,
Prietenia revoluționară si unita
tea militantă dintre popoarele Chi
nei si României au o bază solidă și
profundă. „Prietenii adevărați se
cunosc la nevoie", acesta este un
proverb comun atît al limbii chi
neze. cit și al limbii române. în
cursul îndelungatei lupte si con
strucții economice și sociale, po
porul chinez și poporul român s-au
sprijinit și ajutat întotdeauna. Po
porul chinez nu va uita că poporul
român i-a acordat un prețios spri
jin atît în lupta pentru apărarea
normelor corecte în relațiile dintre
țările socialiste si partidele comu
niste din diferite țări, cit si în con
strucția socialismului în tara noas
tră. în lupta pentru realizarea reunificării patriei noastre. Poporul ro
mân este tovarășul de luptă încercat
la nevoie al poporului chinez. Parti
dul și poporul chinez dau o Înaltă
prețuire prieteniei chino-române.
fiind hotărîte ca să acționeze și în
viitor pentru întărirea si dezvoltarea
permanentă a relațiilor strinse din
tre noi. Avem ferma convingere că
raporturile de prietenie și colaborare
dintre partidele, tarile și popoarele
Chinei și României, caracterizate de
o puternică vigoare și vitalitate, se
vor dezvolta și pe mai departe, dînd
roade si mai îmbelșugate, spre binele
popoarelor țărilor' noastre, și contri
buind. totodată, la cauza păcii mon
diale și a progresului omenirii.
Tovarăși,
în încheiere, vă propun să toas
tăm :
Este foarte just ceea ce a spus
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Este
Pentru prosperitatea si înflorirea
posibil și trebuie să asigurăm o
Republicii Socialiste România ;
largă colaborare și unitate a țărilor
Pentru marele popor român ;
socialiste, bazată pe respectul inde
Pentru marea prietenie dintre
pendenței și egalității, pe neamestec
partidele, țările și popoarele Chinei
în treburile interne". China și Româ
si României ;
nia s-au respectat reciproc întot
în sănătatea tovarășului Nicolae
deauna, au dezvoltat relații pe bază
Ceaușescu :
de egalitate, ajungîndu-se astfel la
în sănătatea celorlalți tovarăși din
o fructuoasă colaborare. Practica
conducerea de partid și de stat
ultimilor 30 de ani demonstrează
români :
justețea celor cinci principii, ca
în sănătatea tovarășilor și priete
norme fundamental în relațiile in
nilor prezenti. .
ternaționale : respectul reciproc al
suveranității și integrității teritoria
Noroc I (Vil aplauze).

Convorbiri
oficiale
româno-chineze
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să fie transmisa
tovarășilor Hu Yaobang, Deng Xiao
ping, Zhao Ziyan-g, Ye Jianying, Chen '
Yun. celorlalți conducători chinezi
un salut prietenesc și cele mai bune .
urări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 1
a adresat.,t de asemenea, .tovarășului
Li Xiannian. în numele său. al con
ducerii de pațtid; și’/de^țat, un cald
‘s'aîuȘ' Secîetaruf’generăl ’al parti'du'luji^'pre'ședih'țețe.„ RepKBîjcii, a exp$mât satisfacția pentru” vizita pre
ședintelui Republicii Populare Chi
neze și participarea sa la festivită
țile prilejuite de aniversarea a patru
decenii de la revoluția de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din tara noastră,
împreună cu convingerea că actua
lele convorbiri vor constitui un mo
ment important In dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de strînsă prietenie
și colaborare româno-chineze.
în numele conducerii de partid șl
de stat chineze, tovarășul Li Xian
nian a adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu invitația de a efectua, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
o vizită în Republica Populară Chi
neză.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a acceptat cu plăcere
această invitație.
în cadrul convorbirilor — care au
continuat și în cursul după-amiezii
aceleiași zile — a avut loc o infor
mare reciprocă cu privire la activi
tatea si preocupările actuale ale ce
lor două partide și state.
Tovarășul Li Xiannian a prezentat
activitatea desfășurată de întregul
popor, sub conducerea Partidului Co
munist Chinez, pentru dezvoltarea
economică și socială a tării, pentru
ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii. Pentru construirea so
cialismului în Republica Populară
Chineză.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format. la rindul său, despre reali
zările obținute de poporul nostru,
sub conducerea Partidului Comunist
Român, pe calea edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru transpunerea în viață
a hotărîrilor Congresului al XH-lea
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, precum și în cinstea Congresului
al XIII-lea, eveniment de seamă în
viața comuniștilor, a întregii țări.
S-a evidențiat că dezvoltarea eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România și Republicii Populare
Chineze, marile succese obținute de
popoarele lor reprezintă o contribu
ție importantă la cauza generală a
socialismului, progresului și păcii în
întreaga lume.
Examinînd stadiul și perspectivele
relațiilor româno-chineze. cei doi
președinți și-au manifestat profunda
satisfacție față de evoluția pozitivă
a raporturilor de prietenie, solidari
tate militantă si strînsă colaborare
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Chinez, dintre
România șl China și și-au manifestat
dorința de a acționa. în spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt
româno-chineze. pentru dezvoltarea
și aprofundarea acestor raporturi, a
prieteniei dintre cele două țări. în
folosul reciproc, al cauzei păcii, des
tinderii și înțelegerii internaționale.
în timpul convorbirii s-a subliniat
că. pornind de la progresele impor
tante obținute de cele două țări, de
la programele lor de dezvoltare, se
impune să se acționeze pentru ex
tinderea si intensificarea colaborării
dintre România și China, îndeosebi
în domeniul economic, al cooperării
în producție și al schimburilor co
merciale. în acest cadru, s-a relevat
necesitatea de a se trece la discu
tarea si convenirea unor acorduri de
colaborare economică și tehnicoștiințifică pe termen lung intre cele
două țări.
Convorbirile se desfășoară intr-o
atmosferă de caldă prietenie 81 în
țelegere reciprocă.
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MESAJE DE CALDE FELICITĂRI, DE ÎNALTĂ CONSIDERAȚIE
CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A POPORULUI ROMÂN
Stimate și respectat tovarășe
NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Actul istoric de la 23 August 1944, care astăzi este aniversat
pentru a 40-a oară, semnificând victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă în România, este
sărbătorit cu mare mîndrie și emoție in lumea întreagă, de toată
umanitatea progresistă.
Poporul mozambican — se arată în continuare în telegramă —
sărbătorește de asemenea cu emoție și bucurie actul istoric de la
23 August, reprezentînd victoria poporului frate român.
Cu profundă căjdură și solidaritate militantă, poporul mozam
bican, Partidul FRELIMO și Guvernul Republicii Populare Mozambic salută cea de-a 40-a aniversare a revoluției române.
Salută, de asemenea, marile succese și realizări obținute de oa
menii muncii din România, călăuziți de gloriosul Partid Comunist
Român, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului președinte Nicolae
Ceaușescu, în edificarea unei societăți socialiste avansate, cinstind
astfel nobilele idealuri pentru care și-au dat viața luptătorii eroi
de la 23 August acum patruzeci de ani.
Republica Populară Mozambic — se arată în telegramă — dă o
înaltă apreciere acțiunilor României în diferite organisme interna
ționale, pentru relații mai bune între popoare și pentru instaurarea
unei noi ordini economice internaționale, juste și echitabile, pentru
a pune capăt politicii de înarmare a imperialismului, pentru dezar
mare generală și completă și pentru instaurarea unui climat de pace
și securitate internațională.
Această frumoasă imagine a României socialiste, creată în cei 40
de ani. consolidează victoria poporului său. a unei țări care este
tin sprijin de nădejde al luptei popoarelor pentru independentă,
progres social, dreptate și pace.
Lupta poporului mozambican, ieri împotriva colonialismului, iar
astăzi împotriva subdezvoltării, a contat totdeauna pe solidaritatea
și sprijinul necondiționat ale poporului frate român, ale partidului său
comunist și marelui său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Sărbătorind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de la 23
August, constatăm cu imensă satisfacție că relațiile noastre de
prietenie cunosc astăzi un nivel superior de dezvoltare. întărite
prin creșterea continuă a cooperării noastre economice, tehnicoștiințifice și culturale.
Diferite domenii din economia noastră cunosc marea contribuție
e tehnicienilor și specialiștilor români, care, cu pricepere și stră
danie, fac din lupta noastră împotriva subdezvoltării propria lor
luptă.
Această participare a poporului .român, a Partidului Comunist
Român și a Guvernului Republicii Socialiste România si în mod
deosebit atenția personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu consti
tuie un mare stimulent și o prețioasă contribuție pentru rapida
dezvoltare a economiei noastre, pentru ■ întărirea independentei
noastre naționale, pentru triumful socialismului în tara noastră.
Sîntem convinși — se arată în telegramă — că relațiile noastre
de cooperare și angajarea noastră comună în lupta pentru pace și
progresul popoarelor vor cunoaște o întărire tot mai puternică, o
continuă dezvoltare.
Reînnoind urările poporului mozambican. ale Partidului
FRELIMO și ale Guvernului Republicii Populare Mozambic pentru
succese tot mai mari ale poporului frate român. Partidului Co
munist Român și Guvernului Republicii Socialiste România, în
îndeplinirea hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al partidului
dumneavoastră, pentru consolidarea cuceririlor revoluționare și
edificarea societății socialiste dezvoltate, vă ; exprim, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, sincere urări de sănătate și viață lungă, prospe
ritate și fericire pentru poporul român.
Cu înaltă și frățească considerație.

SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii,
Președintele Partidului FRELIMO,
Președintele Republicii Populare Mozambic

Excelenței Sale
■ Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Permiteți-mi să vă transmit. în numele Comitetului Central al
Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, Consiliului
Revoluționar și poporului militant al Republicii Democratice Afga
nistan . cele mai cordiale felicitări și salutări tovărășești cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției populare antiimperialiste din 1944 — Ziua națională a eliberării poporului frate al
României — dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și în
tregului popor al Republicii Socialiste România.
Victoria istorică de la 23 August 1944 reprezintă un moment de
cotitură în istoria glorioasă a României, începutul unor profunde
transformări revoluționare care au dus la netezirea drumului pen
tru victoriosul asalt al Armatei roșii a Uniunii Sovietice asupra fas
cismului hitlerist și insurecția armată a forțelor patriotice și anti
fasciste din România.
Ca rezultat al acestei mari victorii, dictatura militară fascistă
a fost răsturnată și noi orizonturi luminoase au fost deschise
poporului român pentru construirea societății socialiste prospere.
Poporul frate român, sub conducerea avangărzii sale revoluțio
nare , — Partidul Comunist Român — a obținut, în ultimii 40 de
ani, succese deosebite in construirea socialismului și realizarea
înaltelor aspirații revoluționare.
în condițiile prezente — se arată în telegramă — eforturile Re
publicii Socialiste România și ale celorlalte țări socialiste, în primul
rînd marea Uniune Sovietică, au o importanță deosebită pentru
consolidarea păcii în lume, normalizarea situației internaționale și
prevenirea unei catastrofe nucleare.
în continuare, in telegramă se arată :
Poporul prieten al României socialiste sărbătorește victoria glo
rioasei sale revoluții în condițiile în care pe pămîntul nostru stră
bun poporul liber și revoluționar al Afganistanului sărbătorește
cea de-a 65-a aniversare a independenței și luptă să întărească și
șă apere cuceririle revoluției, pe de o parte, și să ridice nivelul
producției, pe de altă parte, în cinstea apropiatei aniversări a 20
de ani de la crearea Partidului Democratic al Poporului din Afga
nistan.
Poporul muncitor din țara noastră este profund recunoscător
pentru solidaritatea internaționalistă a tuturor forțelor revoluțio
nare din lume, în primul rînd marii Uniuni Sovietice, acest prieten
istoric al poporului afgan, consolidînd în același timp cuceririle
sale revoluționare și obținînd noi victorii.
Sîntem fericiți că relațiile prietenești dintre țările și popoarele
noastre, bazate pe principiile generale ale practicii revoluționare
și solidarității internaționale, se consolidează și se dezvoltă.
Permiteți-mi încă o dată să vă felicit cu ocazia celei de-a 40-a
aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și să urez victorii tot mai mari
poporului frate român pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului
al XII-lea al Partidului Comunist Român și a planului cincinal pe
perioada 1981—1985.
Cu calde salutări revoluționare,

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al‘Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului,
Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Yemen

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a marcării celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperia
listă, vă adresez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, guvernului
și harnicului popor al marii dumneavoastră țări salutări frătesti
și sincere felicitări din partea Adunării Naționale Interimare, a
Guvernului și poporului Republicii Liberia, precum și a mea per
sonal.
îmi exprim speranța profundă că vom continua să acționăm
împreună pentru promovarea relațiilor cordiale si armonioase care,
în mod fericit, există intre guvernele si popoarele noastre. Astfel
vom contribui Ia întărirea acestor relații si vom descoperi noi si
importante domenii pentru o 'și mai bună cooperare care să
conducă la progresul demnității umane, al păcii și securității mon
diale și la mai buna înțelegere intre națiuni.
Folosesc acest prilej pentru a ura Excelentei Voastre sănătate,
viată lungă și fericire, iar bravului popor român să continue să
se bucure de binecuvintarea păcii, unității și prosperității.
Cu asigurarea celei mai înalte considerațiuni și sincerei stime,
vă adresez cele mai bune salutări.

SAMUEL KANYON DOE
Președintele Adunării Naționale Interimare,
Șeful statului Republica Liberia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a revoluției române
îmi oferă fericita ocazie de a prezenta Excelenței Voastre, atit
în numele meu personal, cit și în numele guvernului și poporului
tunisian, felicitările mele călduroase și sincere.
De asemenea, am plăcerea de a transmite cele mal bune urări
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru progresul și
prosperitatea poporului român. Fie ca relațiile de prietenie dintre
țările noastre să se întărească.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului din Sao Tonte, al Mișcării de Eliberare din
Sao Tome și Principe, am înalta onoare de a vă adresa Excelentei
Voastre, poporului român, partidului și guvernului dumneavoastră
cele mai vii și călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională a țării
dumneavoastră.
Folosesc acest fericit prilej pentru a exprima satisfacția și a
transmite urări pentru întărirea și dezvoltarea deplină a relațiilor
de prietenie, solidaritate și cooperare existente între cele două bopoare și țări ale noastre.
Vă rog să aoceptați, Excelență, asigurările celei mai înalte con
siderații.

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare
din Sao Tome și Principe
și al Republicii Democratice Sao Tome ți Principe

Excelenței Sale "
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Excelență,
Cu prilejul fericit al celei de-a 40-a aniversări a victoriei re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă îmi este plăcuț să transmit. în numele poporului si Guver
nului Ghanei si în numele meu personal, cele mai bune urări de
fericire Excelentei Voastre și sincere urări pentru prosperitatea
continuă și fericirea poporului român.
Este speranța mea sinceră că anii care vor veni vor fi martorii
întăririi continue a legăturilor de prietenie și cooperare intre cele
două țări ale noastre, în avantajul nostru reciproc.

Căpitan de aviație J. J. RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu
al Apărării Naționâle al Republicii Ghana

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte și drag prieten.
Aniversarea sărbătorii naționale a tării dumneavoastră îmi oferă,
o dată în plus, plăcuta ocazie de a vă adresa sincerele mele fe
licitări și de a vă reînnoi, în același timp, expresia înaltei mele
stime.
Poporul burundez și eu însumi împărtășim bucuria pe caro
dumneavoastră o simțiți într-o asemenea zi istorică și folosim acest
fericit prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urările
noastre de fericire personală și de prosperitate pentru curajosul
popor român.
Fie ca atmosfera de înțelegere și solidaritate care există între
cele două țări ale noastre să se dezvolte și mai mult. în interesul
și spre bunăstarea celor două țări ale noastre.
Cu foarte înaltă considerație.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

JAIME LUSINCHI

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale, noi. guvernul si poporul Republicii
Suriname, vă exprimăm cele mai cordiale felicitări și cele mai
bune urări pentru viitorul Republicii Socialiste România, al po
porului. guvernului și președintelui ei.

Excelentă,
în numele guvernului și poporului Indiei, precum și în numele
meu personal, vă transmit calde felicitări cu fericitul prilej al
Zilei naționale a României.
Relațiile noastre bilaterale au cunoscut un progres susținut.
Fie ca aceste relații să continue să se întărească si să se diversifice
in viitorii ani.
Cu cele mai bune urări de sănătate pentru dumneavoastră, de
bunăstare și prosperitate pentru poporul român.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am deosebita plăcere să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia
sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, viile mele
felicitări și cele mai calde urări pentru dumneavoastră si pentru
toti compatrioții dumneavoastră.
Exprim, de asemenea, urarea ca fericitele relații prietenești pe
care le întrețin cele două țări ale noastre să continue.

BAUDOU1N
Regele Belgienilor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelentei Voastre, în numele po
porului bolivian și al meu 'personal, sincere felicitări pentru ani
versarea eliberării României și urări de prosperitate nobilului popor
român și de fericire personală pentru Excelența Voastră.

HERNAN SILES ZUAZO
Președintele Republicii Bolivia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte șl scump prieten,
în 1944 poporul mării și frumoasei dumneavoastră țări a repur
tat o'mare victorie, - cea, a revoluției de eliberate socialăi'și națio
nală. în acest,-’23 Augflsț',J.Î984; ''data celei dd^â'^iO-S’aniversări a
aceătei’-elllidrări, siftten^Hebsebit ' de fericiți să adresăm Excelenței
Voastre,' îil' numele' poporuliii centrafrican, al Comitetului Militar
de Redresare Națională și în numele nostru personal, felicitările
noastre vii și călduroase. Această aniversare este pentru noi ocazia
de a aduce un vibrant omagiu Excelentei Voastre pentru acțiunea
pe care o duceți, pe baza cuceririlor acestei revoluții. în favoarea
păcii și destinderii internaționale.
Reiterînd Excelenței Voastre convingerea noastră că relațiile de
cooperare existente intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta
și mai mult, vă rugăm să acceptați, domnule președinte si scump
prieten, asigurările foarte înaltei noastre considerații prietenești.

General de armată ANDRE KOLINGBA
Președintele Comitetului Militar
de Redresare Națională,
Șeful statului Republica Centrafricană

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a tării dumneavoastră, po
porul și guvernul senegalez mi se asociază pentru a vă adresa sin
cere felicitări, precum și urări de sănătate pentru dumneavoastră
personal, pentru familia dumneavoastră, de prosperitate pentru
poporul român.
Exprimindu-vă dorința Senegalului de a contribui la întărirea
legăturilor de cooperare stabilite între țările noastre în interesul
reciproc al popoarelor noastre, vă rog, domnule președinte, să cre
deți în asigurările foarte înaltei mele considerații.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea Zilei naționale a țării dumneavoastră iml oferă plă
cuta ocazie de a vă adresa. în numele poporului'și al Guvernului,
dini .Republica Coastă de..Fildeș, precum și a) meu personal, celț)
mai vii și mai călduroase felicitări. Totodată, transmit sincerele
mele urări de fericire Excelentei Voastre, de prosperitate continuă
poporului român.
Doresc să reafirm cu acest prilej hotărîrea noastră fermă de
a întări tot mai mult excelentele relații de prietenie și cooperare
care unesc Coasta de Fildeș și România.
Cu cea mai înaltă considerație.

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele
Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, do
resc să vă exprim, în numele meu și al poporului statului Bahrein,
felicitările noastre din inimă.
Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea dum
neavoastră, succes și prosperitate durabilă pentru marea dum
neavoastră națiune.

ISA BIN SALMAN AL-KHALlFA
Emir al statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, adresez Excelenței Voastre cela
mai bune urări de fericire personală și. în același timp, doresc
poporului român un viitor fericit.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

JEAN

Președintele Republicii Socialiste România

Mare Duce de Luxemburg

Marcarea celei de-a 40-a aniversări a eliberării României îmi
oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului malgaș,
al Consiliului suprem al revoluției, al guvernului său și în numele
meu personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări
pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea
poporului român, pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare rodnică între popoarele și țările noastre, în
interesul lor comun și al păcii.
Cu deosebită considerație,

DIDIER RATSIRAKA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă, domnule președinte.
Vă rog să-mi permiteți ca în numele poporului din Guineea,
al guvernului său- și al Comitetului Militar de Redresare Națională
să vă adresez felicitările mele călduroase si prietenești cu ocazia
fericitei aniversări a victoriei poporului român asupra fascismului.
Vă adresez, de asemenea, urările mele de sănătate si fericire
personală, de prosperitate și pace pentru poporul român.
Cu deosebită considerație,

LANSANA KONTE
Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională,
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Excelentă,
Guvernul și poporul Republicii Seychelles mi se alătură pentru
a adresa cele mai calde felicitări dumneavoastră și poporului Re
publicii Socialiste România cu ocazia aniversării Zilei naționale.
Exprim convingerea că relațiile de cooperare puternice și prie
tenești existente intre țările noastre se vor dezvolta în continuare,
în avantajul celor două națiuni.
Cu cea mai înaltă consideratiune.

i

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

INDIRA GANDHI

JEAN BAPTISTE BAGAZA
Președintele Partidului
Uniunea pentru Progres Național,
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Prim-ministru al Republicii India

Președintele Republicii Democrate Madagascar

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Franței

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

FRANCOIS MITTERRAND

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Socialiste
România, poporul și Guvernul Arabiei Saudite mi se alătură pentru
a transmite Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune
urări de sănătate personală și progres continuu poporului prieten
al României.

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

, Președintele Republicii Socialiste România

îmi revine plăcerea ca, acum, cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a eliberării României de fascism, să transmit dumneavoas
tră și. prin intermediul dumneavoastră, partidului si ponorului
Republicii Socialiste România, cele mai calde felicitări militante
și urări cordiale cu această glorioasă ocazie, care a deschis în fața
poporului român orizonturi spre progres și dezvoltare pe calea
socialistă.
Folosesc acest prilej pentru a vă exprima sentimentele noastre
cele mai cordiale și pentru a ura dumneavoastră personal, sănă
tate și fericire, poporului român prieten progrese și prosperitate
necontenite și dezvoltarea constantă a relațiilor noastre militante.

ALESSANDRO PERTINi
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte-fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
Președintele Republicii Zair

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Domnul Jean-Michel Baylet, secretar de stat la Ministerul Re
lațiilor Externe, va reprezenta Guvernul francez cu ocazia celei
de-a 40-a aniversări a eliberării României. El vă va transmite
urările pe care le adresez în această zi pentru fericirea și prospe
ritatea poporului român.
Acord cea mai mare importanță întăririi legăturilor tradiționale
de prietenie între cele două națiuni ale noastre și exprim dorința
ca cooperarea noastră să se dezvolte cu și mai multă eficacitate.
Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele
considerațiuni.

Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre, in numele po
porului Venezuelei și al Guvernului Național, cel mai cordial
mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Zilei na
ționale a Republicii Socialiste România și urări de prosperitate
continuă națiunii române. Urez, de asemenea, ca legăturile tradi
ționale de strînsă prietenie și amplă colaborare care unesc națiu
nile noastre să fie din ce în ce mai puternice. în interesul po
poarelor noastre, al păcii în lume și al colaborării internaționale.
Folosesc această deosebită ocazie pentru a reînnoi Excelentei
Voastre dovada celei mai înalte considerațiuni și stime.

Tovarășe președinte.
Cu ocazia Zilei dumneavoastră naționale, am plăcerea și onoa
rea de â 'transmite, în numele guvernului și poporului Republicii
Zimbabwe, salutările și felicitările noastre cele mai calde Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste
România.
In momentul sărbătoririi de către dumneavoastră a acestui isto
ric eveniment, constatăm cu multă satisfacție drumul victorios
parcurs de poporul- român pentru realizarea obiectivelor sale de
transformare socială și națională. Poporul României a înregistrat
Un lung și strălucitor șir de fapte și realizări remarcabile pe linia
înfăptuirii programelor sale de construire a socialismului în tara
dumneavoastră.
Noi. în Zimbabwe, folosim această ocazie pentru a ne exprima
Încrederea că guvernul și poporul României vor continua să obțină
multe asemenea succese.
Tovarășe președinte.
Noi salutăm eforturile dumneavoastră neobosite pentru realiza
rea păcii și progresului. Pacea, securitatea și stabilitatea interna
țională sînt serios amenințate de creșterea continuă a fenomenului
de confruntare și militarism. Sînt încredințat că țările noastre vor
rămîne strins unite prin obiectivele comune de a contribui la
Înfăptuirea păcii și progresului pe planeta noastră.
Permiteți-mi, tovarășe președinte, să-mi exprim ferma convin
gere că relațiile tovărășești și frățești existente între țările noastre
se vor întări continuu și să vă urez dumneavoastră si poporului
român multă sănătate, progres și prosperitate.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia sărbătorii naționale, care in acest an coincide cu
fericita aniversare a 40 de ani de la eliberarea României, doresc
ca, in numele poporului italian, să exprim sincere urări de pros
peritate poporului român prieten și de fericire Excelentei Voastre.

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Democratic al Poporului,
Președintele Consiliului Revoluționar
al Republicii Democratice Afganistan

Mareșal MOBUTU SESE/SEKO KUKU NGBENDU
WA ZA BANGA

ROBERT GABRIEL MUGABE

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
în momentul cind poporul român sărbătorește cu bucurie cea
de-a 40-a aniversare a eliberării frumoasei sale țări, am plăcerea
să adresez Excelentei Voastre, în numele poporului zairez. unit
în cadrul Mișcării Populare a Revoluției, precum și al meu per
sonal. cele mai călduroase felicitări.
îmi exprim satisfacția că excelentele relații de prietenie si
cooperare care unesc țările noastre se vor dezvolta tot mai mult,
' spre 'binele popoarelor noastre. ' '
...... Cu cea mai înaltă considerație. ' • xuibi
' -.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BABRAK KARMAL

Secretar •■ț/energi, al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Uniunii Naționale Africane
din Zimbabwe — Frontul Patriotic,
Primul ministru al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericita ocazie a Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, în numele poporului Nepalului, al guvernului și al meu
personal, adresăm Excelentei Voastre felicitările noastre și cele
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală si
pentru progresul și prosperitatea poporului României.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Celebrarea sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România
imi oferă plăcuta ocazie de a exprima Excelentei Voastre, în nu
mele ooporului mauritanian. al Comitetului său Militar de Salvare
Națională, al guvernului său, ca și în numele meu personal, felici
tările noastre călduroase, împreună cu cele mai bune urări pentru
Întărirea colaborării între cele două țări ale noastre.
Cu cea mai înaltă considerație,

Lt. colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,
Șeful statului Republica Islamică Mauritania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi revine
marea plăcere de a vă transmite sincere felicitări și urări în
numele Guvernului și al poporului Republicii Trinidad-Tobago.
Vă rog să primiți urările mele de bine, pentru bunăstarea
Excelentei Voastre și pentru fericirea și prosperitatea poporulu’
României.

Dr. L F. RAMDAT MISIER

FRANCE ALBERT RENE

Președintele Republicii Suriname

ELLIS CLARKE

Președintele Republicii Seychelles

Președintele Republicii Trinidad-Tobago
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PROFUNDE TRANSFORMĂRI REVOLUȚIONARE
ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI SOCIALISTE
i

Expoziția

! „DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

I SI SOCIALĂ A ROMÂNIEI"
* j_
i
i -un impresionant tablou al progresului
j economiei naționale, al patriei socialiste
i în cei 40 de ani de viață liberă, socialistă

--------- ------------- .------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------ — _______ .——di

DINAMICA PRODUSULUI SOCIAL
SI
A VENITULUI NATIONAL
■
■
VENITUL NATIONAL

PROPUSUL SOCIAL

VENITUL NATIONAL

LOCunpsQI
ifONDut DE COHSUM
LOCUITOR
Mg

DIN PANOURILE
EXPOZIȚIEI
9

® Economia națională dispune in prezent de FONDURI
FIXE ÎN VALOARE DE 2 614 MILIARDE LEI, din care peste
90 la sută au fost puse în funcțiune după anul 1965.
• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ a crescut în 1965, com
parativ cu anul 1945, de 17 ori, iar IN 1984 DE 103 ORI.
• AGRICULTURA realizează în acest an O PRODUC
ȚIE DE 7,2 ORI MAI MARE în comparație cu cea din 1945.
© în prezent există în România 215 INSTITUTE Șl CEN
TRE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, la care se adaugă 100 DE
STAȚIUNI DE CERCETARE Șl PRODUCȚIE AGRICOLĂ, față
de 110 și, respectiv, 36 în anul 1965.
® în ultimii 40 de ani, PE ANSAMBLUL ECONOMIEI AU
FOST CREATE 6 285 000 NOI LOCURI DE MUNCĂ, din care
peste 3 milioane în industrie.
• VENITUL NAȚIONAL este în anul 1984 de 32 ORI MAI
MARE decît în 1945, iar PRODUSUL SOCIAL de 28 DE ORI
MAI MARE.
© RETRIBUȚIA MEDIE NETĂ A PERSONALULUI MUN
CITOR a sporit în anii socialismului de 8,7 ORI.
© PESTE 81 LA SUTĂ DIN POPULAȚIA ȚARII LOCUIEȘTE
ASTĂZI ÎN CASE NOI ; în anii 1965-1984 s-au mutat în
apartamente construite din fondurile statului de 6,7 ORI
MAI MULTE FAMILII decît în perioada 1945-1964.
© VENITURILE OBȚINUTE DE POPULAȚIE DIN FONDU
RILE SOCIALE DE CONSUM ce revin pe o familie au crescut
de la 772 lei în anul 1950 la 3 858 lei în anul 1965 și fa
13 250 LEI în anul 1984.
© în prezent, România întreține relații economice cu 150
de state, VOLUMUL COMERȚULUI EXTERIOR fiind în acest
an de 39 ORI mai mare decît în 1950, în vreme ce EXPOR
TUL a sporit de 50 ORI.

VENITURILE POPULAȚIEI
iMWCÂ FONOW &g

retribuire

:

OBftHW'E -DH:

REALS ME

MUNOT©R

0 țară
de 32 de ori
mai bogată
Cu fiecare pas făcut prin expo
ziție se întregește imaginea de an
samblu a unei Românii muncitoare,
a unei Românii harnice, a unei
Românii care la a 40-a aniversare
a libertății sale se prezintă ca o
țară industrial-agrară. cu o indus
trie modernă, puternică, armonios
structurată, cu o agricultură socia
listă în plină dezvoltare. Mașinile
și utilajele de înaltă tehnicitate,
tractoarele, avioanele, autoturisme
le și autocamioanele, impresionan
ta gamă de produse chimice, țesă
turile și elegantele confecții și tri
cotaje. miile și miile de produse
din toate ramurile economiei națio
nale. care în marea lor majoritate
nu se produceau cu 40 de ani și
chiar cu 20 de ani in urmă, se eta
lează acum privirilor ca realizări
firești, cotidiene ale oamenilor
muncii, ale întregului nostru popor,
De fapt, toat
______ înseamnă_
toate. acestea
..bunuri, create de societate în folof.'ț siil- jffflțretătii. în fdlbsubc.pr'dșperi- '
..tatii.tuturor f
___ .... ___ “am
-pătriâ,'CumX
sintetic dimensiunile aputea, reda sii
împliniri în dezvoltarea
cestor mari în
socialistă a patriei? Le regăsim pe
toate subsumate în doi indicatori
sintetici :
in comparație cu anul 1945,
produsul social a crescut de
7 ori în 1965 și de 28 de ori
în acest an, iar venitul națio
nal de 7 ori în 1965 și de 32
de ori în acest an. Putem spu
ne deci cu mîndrie că AVEM
AZI O ROMÂNIE DE 32 DE
ORI MAI BOGATĂ.
Avînd adeziunea deplină a în
tregului popor. Partidul Comunist
Român a reglat ceasul istoriei noas
tre cu perspectiva lucidă, clarvăză
toare a viitorului. 1’orțind orele să
bată rftai repede, dinamizînd rit
murile muncii și vieții pe acest
pămînt. Aceleași unități de măsură
temporală — an, zi. oră. minut, se
cundă — conțin acum o doză din
ce în ce mai mare de fapte, capătă
un conținut material tot mai con
sistent. de la producția ieșită la
capătul unei benzi rulante, la pro
ducțiile record obținute pe eimpiile mănoase ale patriei.
Să privim cifrele înscrise pe unul
din panourile expoziției. AZI IN
ROMANIA SE REALIZEAZĂ :
• O locuință nouă la 3 minute
60 tone otel la 3 minute
Un tractor la 4 minute
1 000 rulmenți la 3 minute
Un televizor la 49 secunde
® Un
_ autoturism
______ .... la 3 _____
minute
Să urmărim însă și alte calcule
înscrise pe graficele expoziției din
diferite sectoare de activitate,
calcule ce pun în lumină aceeași
febrilă și rodnică bătălie cu timpul
pe care a dus-o întregul nostru po
por sub conducerea înțeleaptă a
partidului în cei 40 de ani ai liber
tății noastre :
• în prezent, producția in
dustrială din anul 1945 sc rea
lizează in numai 3 zile si ju
mătate
• Producția de energic elec
trică a anului 1915 se obține in
7 zile
• Producția industriei chimi
ce a anului 1945 se realizează
in mai puțin de o jumătate
de zi
O Producția industriei con
structoare de mașini a aceluiași
un se obține într-o singură zi
• Producția industriei ușoare
din 1945 se realizează in 6 zile,
iar aceea a industriei alimen
tare — in 13 zile.
De patru decenii. România a in
trat intr-o vie și directă confrun
tare cu timpul, propunindu-și pla
nuri îndrăznețe, planuri străbătute
ca un fir roșu de același obiectiv
fundamental : continua dezvoltare
și modernizare a economiei, a vie
ții sociale în ansamblul ei.
Putem spune, cu justificată mîn
drie patriotică și profundă satisfac
ție. că avem azi o țară de 32 de ori
mai bogată, o țară pe care ne-am
făurit-o singuri, prin efortul pro
priu, prin munca eroică a întregu
lui popor. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Sesiu
nea solemnă comună :
„Nimic nu a căzut din cer !
Nimic nu am primit pe de
gratis I Totul este muncă, ro
dul muncii poporului nostru,
al eforturilor sale eroice I”.
Sînt cuvinte care reflectă marele
și unicul izvor al împlinirilor noas-

tre din anii socialismului, sint cu
vinte care aureolează efortul crea
tor al întregului popor, atit de su
gestiv și impresionant evidențiat în
marea expoziție deschisă în Ca
pitală.
>

în fiecare zi, o

nouă capacitate
de producție
în funcțiune

de ori mal mare in 1965 și este
de 108 ori mai mare in acest an.
• In perioada 1945—1984 au
fost puse In funcțiune 9 912 ca
pacități de producție industriale
și agrozootehnice principale, din
care 8 541 in perioada 1965—
1984.
• Peste 90 la sută din fondu
rile fixe existente în prezent
in economie au fost puse in
funcțiune după anul 1965.
Viata a validat pe deplin juste
țea politicii de acumulare promo
vată consecvent de partidul nos
tru.

Totul pentru
om, pentru
bunăstarea lui

în sectoarele consacrate chimiei,
metalurgiei, construcției de mașini
și altor ramuri ale economiei na
ționale. atentia vizitatorilor e re
ținută de imagini și machete ale
unor mari și moderne întreprin
deri și combinate industriale.
Fiecare pas prin marea expozi
Alături de ele, cifre și grafice care
ție creează vizitatorilor imaginea
atestă că desfășurarea largă a pro
tonică a unei realități incontesta
cesului de industrializare a tării,
bile a acestui timp : tot ceea ce
de dezvoltare generală a economiei
s-a înfăptuit, tot ceea ce s-a cons-a înfăptuit pe temeiul unei susstrait si realizat prin gindirea si
ținute politici de acumulare, no
munca tuturor fiilor patriei, sub
iriyiț, căreț^
fiecare an. și înconducerea clarvăzătoare a
■ deosebi
___ _t‘în . perioada
____ ______
marcată___de
chilul, este destinat omului.
Congresul al IX-lea al -partidului; . 5 Să notăm.- din ijiultitudinesuda^,,..
o parte importantă din venitul
telor prezentate în expoziție :
național a fost alocata pentru dez
• Retribuția medie netă a
voltarea economico-socială a tării.
personalului muncitor a crescut
Iar rezultatul acestei politici de
de la 337 lei lunar în 1950, Iu
înaltă responsabilitate pentru pre
1 028 lei in 1965 Si la 2 925 în
zentul și viitorul patriei, pentru
1984.
destinele poporului, promovată
• Comparativ cu anul 1950,
consecvent in epoca înscrisă cu
veniturile ___
reale ale țărănimii
litere de aur în istoria noastră.
au fost in anul 1965 <le 1.9 ori
„Epoca Ceaușescu". o găsim redată
mai mari, iar in anul 1981 do
4,8 ori mai mari.
printr-o cifră sintetică : Jn peri
• In prezent. 590 de familii
1984, în medie,
oada 1965
se mută in fiecare zi în case
noi. ceea ce înseamnă că, in
în fiecare zi a fost pusă în
tara noastră, la fiecare trei
funcțiune o capacitate de
minute se dă in folosință o lo
producție importantă.
cuință nouă.
• Populația școlară a Româ
Dacă România socialistă se nuniei socialiste a fost în 1965,
mără astăzi între putinele țări din
față de anul 1945. de 1.7 ori mai
lume care în condițiile crizei econo
mare, iar in anul 1981 este do
mice mondiale a reușit să asigura
2,3 ori mai marc.
sporirea continuă, an de an. a
• Veniturile
obținute de
numărului locurilor de muncă —
populație din fondurile sociale
personalul muncitor sporind
de consum ce revin pe o fami
de la 1,3 milioane în 1945 la
lie au crescut de la 772 lei în
anul 1950 la 3 858 lei în 1965 și
4,3 milioane în 1965 și la
la 13 250 lei în anul 1981.
circa 7,6 milioane în 1984 —
Tot ceea ce s-a înfăptuit în 40 de
dacă tara noastră dispune azi da ani pe .pămîntul patriei noastre, tot
un potențial productiv modern, ca
ceea ce a însemnat progres, mers
pabil să soluționeze cele mai com
înainte spre prosperitate si civili
zație. spre demnitatea omului si a
plicate probleme privind dezvol
tării este indisolubil legat de poli
tarea tehnică și tehnologică, dacă
produsele fabricate în România
tica științifică, clarvăzătoare a
Partidului Comunist Român, de
sint căutate și apreciate in zeci și
gindirea si acțiunea revoluționară a
zeci de țări ale lumii, toate acestea
secretarului său general, tovarășul
se datoresc în măsură decisivă
Nicolae Ceausescu. Expoziția ilus
efortului de investiții fără prece
trează cu puterea faptelor, cu ar
dent pe care societatea noastră l-a
gumente convingătoare, incontesta
făcut în anii socialismului, și în
bile că cei 40 de ani de dezvoltare
deosebi în ultimele două decenii,
liberă, socialistă a patriei au re
efort susținut, conștient, înfăptuit
prezentat tot atitea trepte spre noi
cu convingerea că numai investind
mai mult putem asigura condiții culmi de progres si civilizație.
în relatările viitoare vom pune
pentru progresul necontenit al pa
în evidentă alte date, cifre si sem
triei și ridicarea bunăstării po
nificații majore din expoziția
porului.
..Dezvoltarea economică si socială
Cifrele prezentate în expoziție
pe ample panouri sint deosebit de a României-1.
Iile ȘTEFAN
concludente în acest sens :
Ion TEODOR
O Comparativ cu anul 1915,’
Foto : S. Cristian
volumul investițiilor era de 25
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Profundă admirație fată de mărețele realizări ale poporului român,
înaltă prețuire fală de activitatea prodiuioasă a presediotelui
Nicolae Ceausescu consacrată păcii si colaborârii internaționale
Presa de peste hotare acordă spații largi glo
riosului jubileu al poporului român - a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă, pozi
țiilor exprimate în cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu rostită la Sesiunea solemnă comună
a Comitetului Central a! Partidului Comunist Ro
mân, Marii Adunări Naționale și Consiljului Na
țional al Frontului Democrației și Unității So
cialiste consacrată aniversării actului revoluțio
nar de la 23 August 1944.
Mijloacele de informare în masă din diferite

țări ale lumii evidențiază semnificațiile istorice
ale marii sărbători naționale a poporului ro
mân, subliniind că revoluția din August 1944 a
deschis calea împlinirii idealurilor și năzuințe
lor de dreptate și libertate ale poporului nos
tru, a afirmării României ca țară liberă și
demnă. Sînt puse în lumină realizările mărețe
obținute de oamenii muncii din țara noastră în
toate domeniile, îndeosebi în perioada de după
Congresul al IX-lea ai P.C.R.
în mod deosebit sînt relevate personalitatea
prodigioasă a conducătorului României socialis

te, activitatea neobosită, luările de poziție prin
cipiale și constructive în problemele cardinale
ale contemporaneității, strălucitele inițiative,
propuneri și demersuri ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind oprirea agravării situației in
ternaționale, înlăturarea completă a armelor nu
cleare din Europa, a oricăror arme, salvgar
darea păcii, promovarea unei politici de înțe
legere și colaborare intre popoare, de edificare
a unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Manifestări omagiale consacrate
marii sărbători naționale
a poporului român
Aniversarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă din România este marcată, in continuare, in diverse
țâri ale lumii. Momentul oferă prilejul de a fi trecute in revistă, pe
toate meridianele globului, amplele prefaceri revoluționare care au
avut loc in țara noastră în cele patru decenii de dezvoltare liberă,
mutațiile structurale in toate domeniile de activitate, avîntul fără pre
cedent al întregii activități a poporului român. Se relevă că perioada
cea mai fertilă în evoluția ascendentă a României are ca piatrâ de
hotar anul 1965, de cind la conducerea țârii se aflâ tovarâșul Nicolae
Ceaușescu.
MOSCOVA. — Trimisul Ager
pres. S. Morcovescu. transmite :
Celei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă si antiimperialis
tă din August 1944 i-a fost dedi
cată o adunare festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii de la
Tașkent.
Au participat B. A. Abdurazakov,
ministrul afacerilor externe al
R.S.S. Uzbece. H. R. Rasimov. șef
de sectie la C.C. al P.C. din Uzbe
kistan. F. A. Goncearova. secretar
al Comitetului orășenesc de partid
Tașkent. I. N. Tohtahodjaeva, pre
ședintele Asociației de prietenie și
legături culturale cu alte țări din
R.S.S. Uzbecă, oameni de cultură
si artă, ziariști.
Despre semnificația evenimentu
lui istoric de la 23 August 1944 a
vorbit A. M. Muhamedov. prorector
al Institutului de stat pentru cul
tură. președintele filialei uzbece a
Asociației de prietenie sovietoromâne.
A urmat un film artistic româ
nesc si a fost organizată o expo
ziție documentară de fotografii
înfătisînd realizările ponorului ro
mân în construcția socialismului.

SOFIA r- în orașul Pravet, din
R. P. Bulgaria, a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat
Dimităr Naidenov. prim-secretar
al Comitetului orășenesc de partid,
reprezentanți ai organelor de partid
și de stat din .județul Sofia, ai
organizațiilor de masă Si obștești,
numeroși oameni ai muncii.
Despre drumul glorios străbătut
de poporul român, sub conduce
rea P.C.R.. în cei 40 de ani de la
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă si
antiimperialistă. a vorbit Vasil Boncev, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid.
Referindu-se la faptul că în luna
martie a.c.. cu prilejul vizitei de
prietenie efectuate în R. P. Bulga
ria, tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au
aflat în mijlocul celor ce trăiesc și
muncesc la Pravet. localitate înfră
țită cu Scornicești, vorbitorul a evo
cat primirea entuziastă pe care
oamenii muncii din oraș au făcut-o
înalților oaspeți ai poporului ro
mân, sentimentele de adîncă stimă
și prețuire pe care le nutresc ei
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășa Elena
Ceaușescu,
amintirea vie pe care o păstrează
acestui moment deosebit din viata
orașului și a . locuitorilor săi.
Casa de cultură unde a avut loc
adunarea era împodobită sărbăto
rește cu portretele tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,
cu drapelele de stat ale României
și Bulgariei.

FRAGA — La Palatul primăriei
orașului Bratislava a avut loc
adunarea festivă a oamenilor mun
cii și tineretului. Au luat parte
membri ai Prezidiului C.C. al P.C.
din Slovacia, membri ai Comite
tului Central al Frontului Național
■Slovac și Guvernului R.S. Slovace,
ai Comitetului Central al Uniunii
Slovace a Tineretului, reprezen
tanți ai sindicatelor și armatei,
delegați ai organelor locale ale
puterii și administrației de stat.
Vaclav Vaciok. vicepreședinte al
Guvernului R.S. Slovace, președin
tele Comisiei slovace pentru dez
voltare tehnico-științifică și in
vestiții, a vorbit despre mărețele
înfăptuiri obținute de poporul ro
mân în cei 40 de ani care au tre
cut de la revoluția de eliberare
din August 1944, despre relațiile
de prietenie și colaborare tradi
ționale ce se dezvoltă între cele
două țări.
La monumentele eroilor români
din localitățile slovace Zvolen,
Piestany și Stara Tura au avut loc
depuneri de coroane de flori din
partea unor instituții și întreprin
deri. a Consulatului general al Re
publicii Socialiste România la Bra
tislava.
Reprezentanți ai organelor re
gionale. raionale și orășenești, ca
dre didactice, oameni ai muncii,
militari și pionieri au evocat me
moria ostașilor români căzuți în
luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei. manifestîndu-și întreaga
lor gratitudine.

Ziarul iugoslav „POLITIKA" a
porului român. în cadrul progra
re socială și națională, antifascis
cultural, precum și în domeniile
prezentat sub titlul „Ceaușescu
tă și antiimperialistă din România.
mului au fost redate secvențe din
științific și tehnologic. Schimbul
despre România în viitorul apro
cuVîntarea
tovarășului Nicolae
Prezentînd desfășurarea eveni
frecvent de vizite între conducăto
piat" ideile principale ale cuvântă
Ceaușescu la Sesiunea solemnă.
mentelor de la 23 August 1944,
rii chinezi și români au adîncit in
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu
Agenția austriacă de presă A.P.A.
„Pravda" subliniază că în fruntea
permanentă aceste ample relații de
la Sesiunea solemnă cotoună a Co
a difuzat o amplă relatare con
forțelor patriotice din România cooperare. Colaborarea prieteneas
mitetului Central al Partidului Co
sacrată cuvîntării tovarășului care au înfăptuit revoluția s-au
că a Chinei cu România s-a dez
munist Român, Marii Adunări Na
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea so
aflat comuniștii. în fața poporului voltat și mai mult de la vizita făcu
ționale și Consiliului Național al
lemnă. Este evidențiat pasajul din
român — se arată în articol — a tă. anul trecut, de Hu Yaobang,
Frontului Democrației și Unității
fost deschisă calea spre transfor
cuvîntare potrivit căruia România
secretar general al C.C. al P.C.
Socialiste consacrată împlinirii a
mări democratice, spre o viață
extinde. în spiritul principiilor co
Chinez,
40 de ani de la revoluția de eli
existentei pașnice, relațiile, si cu
nouă, luminoasă. într-o perioadă
Considerăm că vizita lui Li Xian
berare socială si națională, antifas
istorică relativ scurtă, poporul ro
țările capitaliste dezvoltate, cu
nian va deschide cu siguranță o
cistă si antiimperialistă, subliniind
mân a parcurs o cale lungă, obțitoate statele lumii, fără deosebi
nouă si glorioasă pagină în anale
în mod deosebit pasajele privind
nînd succese însemnate în dezvol
re de orînduire socială. Se pre
le relațiilor de colaborare priete
dezvoltarea tării npastre pînă în
tarea sa economică, socială și cul
cizează că președintele Nicolae
nească chino-române — se relevă
anul 2000 și politica externă ro
turală. Sub conducerea Partidului
Ceaușescu s-a pronunțat pentru în
în încheierea editorialului.
mânească. în anul 2000 — arată
Comunist Român — scrie „Pravda"
cheierea cu succes a tratativelor de
Cotidianul cehoslovac „RUDE
ziarul — România va fi o tară so
— oamenii muncii din România
la Viena privind reducerea arma
PRAVO" a publicat un amplu ar
cialistă multilateral dezvoltată, cu
au transformat țara dintr-un stat
mentelor si armatelor în Europa
ticol referitor la revoluția de eli
■un venit pe locuitor de 2—2JZ ori
agrar înapoiat într-o țară socia
centrală.
■ mai mare.
listă cu o industrie dezvoltată berare socială si națională, antifas
România aniversează răsturnarea
cistă
si antiimperialistă. eviden
multilateral.
regimului fascist la 23 August
Relevînd că în cuvîntarea conțiind condițiile interne si interna
Ziarul inserează, de asemenea,
1944. ieșirea din Axă și intrarea în
1 ducătorului partidului si statului
un amplu reportaj de la uzina ționale în care s-a desfășurat ac
coaliția antihitleristă ca un a?t de
nostru se exprimă îngrijorarea
tul istoric de la 23 August 1944.
„Vulcan" din București, relevînd
demnitate națională — se subli
HAVANA. — In orașul cubanez
României fată de acumularea per
După ce prezintă principalele
că Uniunea Sovietică este un im
niază într-o altă relatare a aceleiași
Holguin a avut loc o adunare fes
manentă a mijloacelor de distru
momente
ale
actului
revoluționar
portator
tradițional
al
produselor
.agenții,
consacrată
semnificațiilor
tivă. Au luat parte Miguel Cano
gere în masă, ziarul subliniază că
fabricate aici. Se evidențiază, în de la 23 August 1944, cotidianul
acestui act de importantă istorică
Blanco, membru supleant al Bi
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a
subliniază că din România lupte
acest sens, că uzina produce echi
pentru poporul român. Sînt evi
roului Politic al C.C. al P.C. din
PHENIAN — La Palatul culturii
pronunțat pentru înlăturarea pe
le au continuat si .pe teritoriul
pamente moderne pentru indus
dențiate aprecierile care pun în
Cuba, membri ai C.C. al P.C. din
poporului din Phenian a avut loc,
ricolului izbucnirii unui nou
statelor vecine. în acel moment
triile petrolieră, metalurgică și
lumină rolul Partidului Comunist
Cuba, reprezentanți ai M.A.E. cu
sub auspiciile Comitetului muni
război. România — scrie ziarul —
luptau
împreună
cu
armata
sovieti

energetică.
banez. ai conducerilor unor insti
Român în organizarea si desfășu
se pronunță consecvent pentru des
cipal al Partidului Muncii din
că aproximativ o jumătate’ de mi
„Pravda" publică, de asemenea,
tuții centrale si locale, numeroși
rarea evenimentelor de la 23 Au
ființarea tuturor blocurilor, con
Coreea șl ale Asociației de priete
lion
de
soldați
români.
Ej
au
parti

cifre
și
fapte
care
atestă
marile
oameni ai muncii.
gust
1944.
scurtarea
războiului
în
damnă cursa înarmărilor nucleare,
nie coreeano-română. o adunare
cipat la eliberarea altor țări — Un
realizări ale României socialiste
Europa cu 200 de zile, participarea
Despre semnificația si importan
afirmînd că nu există nici o jus
festivă.
Sala
in
care
a
avut
loc
ma

garia. Austria si Cehoslovacia. în
în diferitele domenii ale econo
ta actului de la 23 August 1944 și
tării noastre la luptele împotriva
tificare 'Pentru continuarea ei.
nifestarea era pavoazată cu dra
total, la luptele de pe teritoriul ce
miei, științei și culturii.
despre succesele obținute de po
Germaniei hitleriste’. inițierea ma
pelele de stat ale celor două țări și
„Patru decenii ale României noî“
hoslovac. în perioada de la sfîrporul nostru pe calea construcției
portretele
tovarășilor
Nicolae
— astfel îsi intitulează agenția iu
BEIJING
—
La
întreprinderea
situl
anului
1944
pînă
în
mai
1945,
socialismului. precum si despre
Ceaușescu și Kim Ir Sen.
goslavă TANIUG corespondența
textilă nr. 2 din Beijing a avut
armata
română
a
participat
cu
un
legăturile
frățești dintre partidele,
din București, relatînd că RomâAu participat Kim Hwan, mem
loc o adunare festivă.
număr de 16 divizii, un corp de
țările si popoarele noastre a vor
\ nia. a făcut ample pregătiri pen
bru
al
Biroului
Politic
al
C.C.
al
în alocuțiunile rostite s-au sub
aviație, o divizie antiaeriană, un
bit Adolfo Valdivia, membru al
tru a 40-a aniversare jubiliară a
Partidului Muncii din Coreea,
liniat semnificațiile evenimentului
regiment de tancuri si cu alte uni
C.C. al P.C. din Cuba. Vorbitorul
sărbătorii naționale — 23 August —
vicepremier al Consiliului Admi
tăți.
de la 23 August 1944, succesele
a evidențiat marile realizări ale
si subliniind că, la 20 august, con
nistrativ al Republicii Populare De
remarcabile obținute de poporul
Poporul nostru — se arată în
„Epocii Ceausescu". profundele
ducătorul partidului si statului ro
mocrate Coreene, So Yun Sok, mem
român în construcția socialistă, in
încheierea
articolului
inserat
de
transformări economice si sociale
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
bru al Biroului Politic al C.C. al
special după Congresul al IX-lea
„Rude Pravo" — nu va uita aju
ce au avut loc în tara noastră, sub
a inaugurat expoziția „Dezvoltarea
P.M.C.,
secretar
responsabil
al
Co

al P.C.R., cind în fruntea partidu
torul frățesc ce i-a fost acordat de
conducerea tovarășului Nicolae
economică si socială a Româ
mitetului
municipal
Phenian
al
lui
și
a
statului
a
fost
ales
to

trupele române împreună cu arma
Ceaușescu.
niei" în ultimele patru decenii.
P.M.C., Yun Să, membru al C.C. al
varășul Nicolae Ceaușescu.
ta sovietică în lupta antifascistă,
P.M.C. ministrul muncii, președin
Cu 40 de ani în urmă, la 23 Au
pentru eliberarea Cehoslovaciei de
TOKIO. — La ambasada româ
tele Asociației de prietenie coreea
gust 1944. Partidul Comunist Român
sub dominația hitleristă.
BUDAPESTA — Sub egida Co
nă din Tokio a fost organizată o
no-română.
alte
personalități
co

a unit păturile cele mai diferite ale .
mitetului
județean
Szolnok
și
a
recepție.
Reflectind înaltul presti
Revoluția de eliberare socială si
reene, precum și peste 3 000 de oa
populației, mobilizîndu-le la în
Comitetului orășenesc Kunszentgiu si stima de care se bucură
națională, antifascistă si antiimbemeni
ai
muncii
din
orașul
Phenian.
făptuirea revoluției de eliberare
marton al Frontului Popular Pa
România, tovarășul Nicolae
România a marcat în
Ziarele „IZVESTIA", „MOS- rialistă din
socială și națională, antifascistă și
rilor transformări sociale si poli
Luînd cuvîntul, Yun Să, președin
triotic, la fabrica de încălțăminte
Ceaușescu. la dineu au fost prezen
unor profunde transfor
KOVSKAIA PRAVDA" și „VE- ceputul
antiimperialistă. înlăturînd rapid
tice din societatea românească.
tele
Asociației
de
prietenie
co

a
avut
loc
o
âdunare
festivă
dedi

te personalități japoneze de seamă
politice, economice si socia
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consacrat o pagină celei de-a 40-a rare dintre ele au devenit tot mai
țare la adresa securității popoarelor.
și cu China, stabilirea de relații de
zilor practicate de băncile americane,
varășului Nicolae Ceaușescu Ia Se
aniversări a revoluției de elibera strînse pe plan politic, economic.
(Agerpres)
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fuzat un medalion special consa
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CUVÎNTAREA tovarășului nicolae ceaușescu
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„U. R. S. S. se pronunță cu hotărîre
pentru crearea de zone denuclearizate“

„Destinderea corespunde intereselor tuturor popoarelor"

Ambasadorul României
in Sri lanka și-a prezentat
scrisorile de acreditare

