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pentru lupta și jertfele înaintașilor, hotărîrea de a înfăptui Programul partidului 

de înflorire a patriei sotialiste, întregul popor a telebrat ieri împlinirea
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EXPUNEREA PREZENTATĂ DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși și prieteni,De la înalta tribună a sesiunii comune 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și activului central de partid și de stat consacrată sărbătoririi centenarului proclamării independenței de stat a României, adresez întregului popor român un salut călduros și cele mai bune urări din partea conducerii partidului și statului, 
a mea personal. (Aplauze puternice ; în 
picioare, asistența ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru conducerea sa).Cucerirea Independenței României — urmare directă și firească a Unirii Prin- tpatelor și creării statului național ro- •fiân — a deschis o epocă nouă în istoria tailenară a poporului român, afirmînd cu putere, în fața întregii omeniri, voința și hotărîrea sa de a trăi liber, stăpîn în țara și pe destinul său. (Aplauze puternice, 
prelungite).în mod fericit, la 8 mai sărbătorim făurirea, în 1921, a Partidului Comunist Român, care reprezintă astăzi forța politică conducătoare a întregii națiuni și căruia îi datorăm minunatele condiții de viață actuale, adevărata independență a patriei noastre. (Aplauze puternice).

Și la 9 mai sărbătorim măreața victorie din 1945 asupra fascismului, la care poporul nostru, după răsturnarea dictaturii fasciste la 23 August 1944, a fost participant activ, cucerindu-și pe frontul de luptă libertatea, independența, dreptul la o viață nouă. (Aplauze puternice).Putem deci spune că la această sesiune solemnă sărbătorim trei mari eve
LUPTA NECURMATĂ PENTRU LIBERTATE Șl NEATÎRNARE - 

TRĂSĂTURĂ CARACTERISTICĂ FUNDAMENTALĂ 
A ÎNTREGII ISTORII A POPORULUI NOSTRUDragi tovarăși,Această măreață sărbătoare are loc în deceniul în care vom aniversa și împlinirea a 2050 de ani de la constituirea, pe aceste meleaguri, a primului stat dac centralizat și independent de către Bu- rebista — moment de cea mai mare importanță în istoria milenară a poporului nostru. Este cunoscut că încă 

nimente istorice scumpe poporului nostru și care, fiecare în parte, au deschis minunate perspective pentru dezvoltarea liberă a patriei noastre, pentru afirmarea demnă a poporului nostru în rîndul națiunilor lumii. (Aplauze îndelungate).Poporul român sărbătorește centenarul Independenței cu mărețe succese în înfăptuirea Programului adoptat de Con

din acele vremi, dacii, „cei mai drepți 
și cei mai viteji dintre traci", așa cum îi numea Herodot, au cunoscut o perioadă de puternică înflorire econo- mico-socială, ridicată la un grad foarte înalt în timpul lui Decebal — eroul legendar, intrat în conștiința poporului nostru ca simbol al neînfricării și spiritului de jertfă în apărarea libertății și independenței; La această evoluție po

gresul al XI-lea al partidului, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism, cu realizări remarcabile în dezvoltarea relațiilor internaționale, în afirmarea sa tot mai puternică în lupta pentru progres social, democrație, libertate și pace între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice, prelungite).

zitivă a poporului dac, o contribuție importantă au avut-o și amplele relații de influențare reciprocă cu marile civilizații ale antichității, cum au fost cea greacă, persană și apoi romană. între statul dac și marele Imperiu roman vecin au existat strînse și îndelungate legături în cele mai diferite domenii. Ca urmare însă a politicii de expansiune duse de împărații de la Roma, între cele două state s-au 

născut conflicte, au izbucnit războaie. Tn decursul acestor crîncene încleștări armate s-a manifestat cu putere voința fermă a dacilor de a-și păstra neatîrnarea și integritatea teritorială, de a ține piept celei mai puternice forțe militare pe care a cunoscut-o antichitatea. Sînt cunoscute versurile puse de poeți pe seama lui Decebal, care, adresîndu-se poporului, pentru a-1 îmbărbăta, spunea :„Ei sînt romani, și ce mai sînt ?Nu ei, ci de-ar veni Cel-sfînt Zamolxe, c-un întreg popor De zei, l-am întreba : Ce vor ? Și nu le-am da nici lor pămînt Căci ei au cerul lor !“Și într-adevăr am apărat și vom apăra întotdeauna pămîntul patriei noastre. (Aplauze puternice, îndelungate). Lupta eroică a dacilor a stîrnit aprecierile cele mai elogioase ale istoricilor lumii vechi. După cucerirea Daciei de către romani — care, ca orice cucerire, a avut și urmări tragice pentru poporul dac — pe baza împletirii strînse a celor două civilizații ce au conviețuit vreme îndelungată, viata economică, socială și culturală din aceste ținuturi a cunoscut un nou și puternic progres Din unirea dacilor cu romanii s-a plămădit, în de

cursul secolelor, un popor nou, plin de energie și vigoare, moștenitor al marilor virtuți și tradiții ale glorioșilor săi înaintași — poporul român. Păstrînd de la daci setea nestinsă de libertate, voința de a nu-și pleca fruntea sub jugul străin, hotărîrea de a rămîne mereu el însuși, unic stăpîn pe viața și pe soarta sa, și continuînd spiritul rațional, judecata și pasiunea creatoare a romanilor, poporul român, 'nbu apărut în lume, avea să împlinească, într-o existență de aproape două milenii, un eroic, zbuciumat și măreț destin istoric, dezvoltîndu-se continuu și afirmîndu-se cu putere în rîndul popoarelor și, astăzi, al națiunilor lumii. 
(Aplauze puternice, prelungite).Intrarea Imperiului roman în perioada declinului său politic și militar — ca urmare a puternicelor contradicții interne ce-l măcinau și a loviturilor date de popoarele ce se ridicau la luptă pentru eliberarea de sub dominația acestuia — a făcut ca legiunile romane să părăsească Dacia în aceste împrejurări, poporul nostru, aflat încă în plin proces de cristalizare a fizionomiei sale etnice și spirituale, a rămas să facă față singur, prin propriile-i forțe, valurilor migratoare ca
(Continuare in pag. a U-a)
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(Urmare din pag. I)aveau să treacă peste teritoriile sale. Tn veacurile vastelor mișcări demografice, in vecinătatea țării noastre s-au așezat unele populații migratoare ; după cum se știe, între acestea și poporul român s-au statornicit de-a lungul timpului relații de prietenie și întrajutorare reciprocă, de conviețuire pașnică și colaborare, tn a- ceastă perioadă deosebit de frămîntată, unele populații, cum sînt maghiarii, germanii, slavii, tătarii și alții, s-au așezat și pe teritoriile locuite de români, legîn- du-și pentru totdeauna soarta de poporul nostru, muncind $i trăind împreună, făurind laolaltă progresul material și spiritual, luptînd cot la cot pentru libertate și independență, pentru dreptate socială și o viață mai bună. în același timp, populații de naționalitate română s-au așezat pe teritorii vecine, rămînînd să conviețuiască cu popoarele respective. Acestea au fost caracteristici specifice ale procesului de formare a poporului român și a popoarelor vecine, ca de altfel a multor altor popoare europene, ale constituirii lor în națiuni distincte, în state naționale de sine stătătoare.Documentele istorice, descoperirile arheologice atestă faptul că pe teritoriile de bază ale vechii Dacii s-a accentuat procesul de formare și dezvoltare a poporului român, acesta continuîndu-și aici existența neclintit, muncind și creînd, pășind mereu înainte pe calea progresului și civilizației. Luptînd fără preget pentru păstrarea ființei proprii, pentru apărarea libertății și neatîrnării, a granițelor strămoșești, poporul român a dezvoltat, totodată, relații de prietenie șl solidaritate cu popoarele vecine, partici- pînd activ la viața comunității mondiale.Odată cu terminarea marilor migra- țiuni, dezvoltarea forțelor de producție și schimbarea caracterului relațiilor sociale, pe teritoriul țării noastre s-a trecut la o organizare administrativă superioară, luînd ființă primele nuclee voievodale, ai căror conducători, cum sînt Gelu, Glad, Menumorut, au dus lupte grele pentru apărarea și consolidarea entității politice distincte. Din această perioadă datează și începuturile conlucrării ștrînse dintre populația română și populația bulgărească așezată pe malul drept al Dunării, în cadrul regatului bul- garo-valah al Asăneștilor — condus cînd de români; cind de bulgari — și care a contribuit la dezvoltarea ambelor popoare. Pe măsura dezvoltării lor econo- mico-sociale tot mai puternice, formațiunile voievodale românești s-au unit în state feudale, constituindu-se astfel cele trei principate române cunoscute sub numele de Țara Românească, Moldova și Transilvania, între care s-au desfășurat tot timpul largi și strînse legături economice, sociale și culturale, politice și militare și care au fost unite pentru prima oară, într-un singur stat unitar, sub glorioasa domnie a lui Mihai Vodă Viteazul. (Aplauze puternice).Concomitent cu acest proces de organizare și consolidare statală a principatelor românești, la sud de Dunăre a luat ființă Imperiul otoman, care, prin politica sa de dominație și asuprire, reprezenta un grav pericol pentru integritatea și libertatea multor popoare, inclusiv a poporului nostru. Ulterior, în vecinătatea țărilor române s-au creat și alte mari state și imperii, cum sînt imperiul țarist și imperiul habsburgic, care urmăreau, de asemenea, scopuri expansioniste.Formîndu-se și dezvoltindu-se în aceste împrejurări istorice și geografice particulare, poporul român a trebuit să ducă, timp de secole, bătălii grele contra cotropitorilor și agresorilor de tot felul, împotriva dominației străine, îndeosebi a Imperiului otoman. Lupta necurmată pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru libertate și neatîrnare constituie astfel trăsătura caracteristică fundamentală a întregii istorii a poporului nostru, determinînd însuși modul lui de existență, concepțiile și idealurile sale. Nenumăratele bătălii pe care poporul român a fost nevoit să le poarte de-a lungul timpului, ca și jafurile și agresiunile distrugătoare la care a fost supus, eforturile de refacere, birurile pe care a trebuit să le plătească au avut repercusiuni negative asupra dezvoltării sale, au îngreunat și încetinit evoluția sa economică și socială, au determinat rămînerea lui în urmă. în același timp, toate aceste suferințe și lupte l-au oțelit, i-au călit voința și dîrzenia, i-au sporit dragostea de țară, i-au întărit hotărirea de a nu ceda în fața nici unei greutăți, de a nu pregeta în fața nici unei jertfe pentru apărarea patriei. Se poate spune că nu există palmă de pămînt care să nu fi fost udată cu singele moșilor și strămoșilor noștri în lupta pentru libertate și neatîrnare, pentru progres economic și social. (Aplauze puternice). Nenumărate sînt locurile care vorbesc despre neîntrecuta vitejie a înaintașilor ! Nenumărați sînt marii domnitori și eroi populari care și-au înscris numele în mărețul nostru hronic național ! în cartea de aur a țării au rămas nemuritori marii conducători de oști ca Mircea cei Bătrîn, Vlad Țepeș, Ioan de Hunedoara, Ioan-Vodă cel Viteaz, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Mihai Viteazul și atîția alții. Dar și mai mulți sînt eroii anonimi, masele largi populare care, timp de sute și sute de ani, au făcut zid în calea cotropitorilor, păstrînd prin vremuri, ca o flacără sacră, libertatea pămîntului străbun. Iată de ce, acum, cind sărbătorim centenarul independenței naționale, ne îndreptăm gîndurile pline de recunoștință spre toți eroii neamului, spre nenumăratele generații care au rămaă neclintite în marile furtuni ale istoriei. întregul nostru popor îi va cinsti veșnic pe bravii și eroicii săi înaintași, pe toți aceia care, cu prețul vieții, au păstrat ființa patriei, au ținut sus steagul demnității și neatîrnării sale, au asigurat progresul economic-social al țării. A- 
plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Timp de aproape 500 de ani, țările române au cunoscut asuprirea străină, trebuind să plătească biruri grele Impe

riului otoman. Cu toate acestea, spre deosebire de celelalte popoare din bazinul dunărean, care fuseseră integrate Imperiului otoman sau imperiului habsburgic, poporul român a reușit să-și păstreze autonomia statală. Ca urmare a hotărîrii cu care și-a ^părat patria, poporul nostru a reușit să încheie cu Imperiul otoman, încă din vremea lui Mircea cel Bătrîn, tratate care prevedeau obligația Porții de a respecta organizarea țării și a nu se amesteca în treburile sale interne, și chiar angajamentul de a apăra țara împotriva atacurilor străine. Tratate conținînd înțelegeri și angajamente asemănătoare au încheiat domnitorii români și cu imperiul țarist. Desigur, în decursul timpului, aceste tratate nu o dată au fost încălcate, ceea ce a determinat riposta înverșunată a țărilor române, lupta lor fermă de apărare, impunerea cu arma în mînă a drepturilor sale legitime. Referindu-se la situația în care se găsea România în secolul trecut, Karl Marx scria : „Principatele dunărene 
sînt două state suverane sub suzeranita
tea Porții, căreia îi plătesc tribut, însă 
cu condiția ca Poarta să le apere de toți 
dușmanii din afară, oricare ar fi ei, și 
totodată să nu se amestece în treburile 
lor interne". Statutul de automonie al țărilor române a asigurat condiții pentru un progres mai intens al forțelor de producție, pentru apariția noilor relații capitaliste, precum și pentru întărirea conștiinței unității naționale și desfășurarea luptei în vederea făuririi statului unitar deplin suveran. Aceasta a făcut ca țările române să poată duce cu succes lupta împotriva agresorilor și, în același timp, să ofere posibilitatea unor reprezentanți înaintați ai popoarelor vecine, subjugate de Imperiul otoman, să se refugieze pe teritoriile țărilor noastre și să organizeze lupta pentru eliberare, pentru afirmarea acestor popoare ca entități naționale distincte.Secolul al XIX-lea a determinat profunde transformări revoluționare în viața poporului nostru, ducînd la accelerarea dezvoltării forțelor de producție, la apariția relațiilor noi, capitaliste, la schimbarea structurii sociale prin intrarea pe arena istoriei a burgheziei în ascensiune și a noii clase revoluționare a proletariatului, prih realizarea de reforme economice, sociale și politice. S-a intensificat, de asemenea, lupta pentru unitate, care a culminat cu împlinirea visului secular al unirii Moldovei și Munteniei într-un singur stat. Crearea statului național român, dezvoltarea forțelor de producție și a noilor relații sociale, precum și situația politică internațională au pus la ordinea zilei, în modul cel mai imperios, lichidarea oricăror relații de dependență față de Poartă și abolirea prevederilor Tratatului de la Paris, ce stabilea dreptul de garant al marilor puteri europene față de România. Cucerirea deplinei independențe de stat a țării apărea Că' o necesitate obiectivă pentru afirmarea noilor clase și forțe sociale, pentru progresul multilateral al societății și afirmarea națiunii române libere în marea familie a popoarelor lumii. (Aplauze puternice). *împlinirea acestui deziderat vital devenea posibilă și ca urmare a condițiilor internaționale prielnice. Datorită puternicelor contradicții interne, precum și luptei de eliberare a popoarelor asuprite, forța Imperiului otoman slăbea tot mai mult. De asemenea, în această perioadă izbucnește un nou și acut conflict ruso- turc, ce evolua cu repeziciune spre declanșarea războiului în Balcani.Hotărîrea de luptă creștea puternic în rîndurile tuturor categoriilor populației odată cu dezlănțuirea atacurilor armatelor otomane împotriva garnizoanelor române de la Dunăre și a populației civile de pe teritoriul țării noastre. în parlamentul român au avut loc în acest timp 

dezbateri furtunoase, majoritatea deputa- ților cerînd cu insistență intrarea țări! în războiul împotriva Porții. Definind rațiunea superioară a acestui demers, care devenea imperios pentru destinele României, președintele Consiliului de Miniștri din acea vreme. I. C. Brătianu, spunea : 
„Nu avem să cucerim..., nu avem să luăm 
Constantinopole ; avem să ne afirmăm și 
să ne asigurăm naționalitatea Română 
inaintea Europei, care trebuie să asculte 
dreptățile noastre". Iar ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu, cerea cu insistență : „Noi trebuie să dovedim că sin- 
tem o națiune vie, trebuie să dovedim că 
avem conștiința misiunii noastre, trebuie

CUCERIREA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI - 
MĂREAȚĂ VICTORIE DOBÎNDITĂ PRIN LUPTA 

EROICĂ A POPORULUI ÎN RĂZBOIUL DIN 1877Dragi tovarăși.După Unirea Principatelor și realizarea statului român unitar, printre importantele reforme săvîrșite a fost și crearea și pregătirea tinerei noastre armate naționale. în 1877, forța militară de apărare a României număra peste 100 000 de oameni. Instruirea și dotarea armatei au fost intensificate pentru a putea respinge atacurile tot mai. insistente întreprinse de oștirile otomane de pe celălalt mal al Dunării și pentru a fi gata să acționeze în îndeplinirea înaltei misiuni ce-i revenea în acele momente istorice, în întreaga țară s-a dezvoltat o -largă mișcare patriotică pentru colectarea de fonduri necesare echipării oștirilor române și înrolarea voluntară în armată a tinerilor din toate categoriile sociale.Evoluția războiului ruso-turc, a desfășurării luptelor pe frontul din Balcani, înțelegerile intervenite între guvernul român și guvernul rus, precum și necesitatea de a cuceri, pe cîmpul de luptă, dreptul la totala neatîrnare față de Imperiul otoman, care refuza să recunoască prerogativele suverane ale statului român, au făcut ca armata română să treacă Dunărea și să ia parte directă la marea înfruntare balcanică. în i munteni, olteni și moldoveni, parte, într-o formă sau alta, și românii din celelalte provincii aflate sub stăpî- nire străină. Locuitorii din Transilvania, Bucovina, Banat și-au făcut auzit cu putere glasul în sprijinul luptei de independență a României. „Cauza ostașului 
român — scria „Gazeta Transilvaniei" 
— e o cauză generală română, victoria 
lui e a întregii națiuni". în pofida măsurilor represive luate de autoritățile austro-ungare, din aceste provincii au fost trimise ofrande pentru ostași, iar un mare număr de tineri au trecut munții și s-au înrolat în armată, vărsîndu-șl sîngele în războiul pentru cucerirea independenței țării — aspirație scumpă a românilor de pretutindeni. _____Merită să subliniem, totodată, faptul că și unii locuitori de origine maghiară din Transilvania și de origine germană și-au manifestat simpatia față de cauza poporului român și au acordat sprijin luptei pentru independență, unii oferin- du-se chiar să se înroleze în unitățile românești și în serviciile de Cruce Roșie. Una din publicațiile maghiare ce se pronunțau cu hotărîre pentru independența României, ziarul „Alfold" din Arad scria că, așa cum arată experiența istorică, 
„maghiarii și românii trebuie să fie in 
orice împrejurare prieteni sinceri", că noi „trebuie să dăm mina ; atunci vom 

militară din Peninsula — acest război, alături de / și moldoveni, au luat//
li

să dovedim că sintem în stareță facem 
și noi sacrificii pentru ca /să păstrăm 
această țară și dreptupleer'pentru copiii 
noștri". (Aplauze pgternfce). .—--—Dînd curs voinței arzătoare a întregului popor, aspirațiilor și idealurilor sale fundamentale, Parlamentul român a hotărît să rupă total și definitiv raporturile de dependență față de Poarta otomană. în memorabila zi de 9 mai 1877,sfatul țării a proclamat, prin vot unanim, deplina independență de stat a României.
(Aplauze puternice. îndelungate. Asisten
ța. in picioare, ovaționează îndelung). Vor rămîne adine întipărite în memoria

V

putea întîmpina fără teamă multe peri
cole" și că „maghiarii și românii numai 
împreună pot avea un viitor". De altfel, în decursul istoriei nu o dată mulți ma- I ghiari, secul, sași, șvabi au luptat alături < de oștile române și au pecetluit cu sîn- gele lor frăția, solidaritatea în lupta comună, pentru un viitor comun, liber pe aceste meleaguri. (Aplauze puternice, 
prelungite).Oștile noastre au luptat pe teritoriul Bulgariei timp de aproape 6 luni, luînd parte la grele bătălii, pînă la victoria finală împotriva Imperiului otoman. în asaltul redutelor Plevnei, în luptele de la Grivița, Rahova, Smîrdan și în alte bătălii, ostașii români au dovedit un eroism fără seamăn, ducînd mai departe tradițiile glorioase de la Rovine, Călugă- reni și Vaslui, afirmînd încă o dată înaltele virtuți ale poporului nostru, capacitatea sa de a-și cuceri cu arma în mină drepturile fundamentale, libertatea și independența. (Aplauze puternice). în aces- . te lupte au luat parte peste 52 000 de ostași, din care peste 10 000 și-au dat viața. Marea epopee a bătăliilor pentru independență, actele de eroism și jertfele ostașilor români, patriotismul clocotitor de I care erau animați, comportarea cu adevărat impresionantă în acest greu război a tinerei noastre armate au a- tras admirația și simpatia opiniei pu- .i blice internaționale. Dînd o înaltă apre- 

V ciere comportării strălucite a armatelor române în războiul din 1377, cunoscutul revoluționar italian Garibaldi spunea : 
„Descendenții vechilor noastre legiuni, 
românii, se luptă astăzi cu eroism pe țăr
mul Dunării pentru independența lor ; 
îmi pare că este bine a face să se audă 
o aplaudare din partea capitalei vechii 
lumi și a Italiei întregi, îndreptată va
loroaselor noastre rude". De asemenea, corespondentul de front al unor ziare americane și elvețiene comunica de la fața locului, încă după primele lupte purtate de ostașii noștri, că „Armata 

-i română merită a fi pusă lingă orice altă I armată a Europei și oricine poate fi min- 
/ dru de soldații și ofițerii ei care au dat

Aprobe atît de strălucite de vitejie". (Vii 
aplauze).O adevărată încununare a v’ctoriilor strălucite cîștigate de dorobanții români în marele război- pentru independență il constituie momentul, cu p»)funde semnificații, cînd faimosul comandant al armatelor otomane de la Plevna, generalul Osman Pașa, învins, și-a întins sabia colonelului român Cerchez și i-a spus : „Ca
pitulez cu armata mea, predindu-mă în 
miinile junei și bravei armate române". 
(Aplauze puternice, îndelungate). 

J

tuturor generațiilor cuvintele moțiunii 
votate cu acest prilej : „Ruperea legătu
rilor nbastre cu Poarta și Independența 
absolută a României au primit consa
crarea lor oficială". (Aplauze puternice). Prin acest act solemn, ziua de 9 mai a intrat în istoria poporului nostru ca una din cele mai mari sărbători naționale. Proclamarea independenței a pus capăt oricărei dependențe politice față de puterile străine, a afirmat în mod răspicat caracterul de sine stătător al națiunii noastre, deschizînd o eră nouă în existența poporului român, în dezvoltarea României pe calea progresului și civili
zației. (Aplauze puternice. îndelungate).

în războiul de acum 100 de ani pentru cucerirea independenței de stat a României, oștile române au luptat cot la cot și și-au vărsat sîngele împreună cu armatele rusești. Consemnînd însemnătatea colaborării de arme româno-ruse pentru cucerirea victoriei în războiul împotriva Imperiului otoman, țarul Alexandru al Il-lea afirma la sțîrșitul anului 1877, într-o scrisoare adresată prințului Carol cu prilejul decorării acestuia : „După o 
rezistență de cinci luni, eforturile unite 
ale trupelor noastre aliate au fost încu
nunate de succes deplin. Armata lui 
Osman Pașa a depus armele și Plevna a 
căzut. Doresc a consacra amintirea aces
tui strălucit succes". La rîndul său, Marele Duce Nicolae, în Ordinul de zi din 5 decembrie 1877, consacrat contribuției armatelor române la victoria operațiunilor militare din Balcani, spunea : „împă
ratul a fost martor la abnegația voastră, 
la valoarea voastră fără margini, la băr
băția voastră... V-am admirat in nenumă
rate ocazii și vă reînnoiesc viu simțită 
și sincera mea gratitudine". în cursul acestui mare război, care a avut o importanță hotărîtoare pentru cauza libertății și independenței popoarelor din Balcani, s-a închegat o puternică solidaritate și frăție de arme între ostașii români și ostașii ruși, s-a dezvoltat și mai mult tradiționala prietenie, cu vechi rădăcini istorice, dintre cele două popoare. Faptele dovedesc că, în ciuda politicii imperiului țarist și acționînd împotriva acestei politici, între poporul român și poporul rus, între forțele democratice, progresiste din cele două țări au existat întotdeauna relații strînse. A- ceste raporturi aveau să capete un' conținut nou în condițiile dezvoltării mișcării muncitorești, revoluționare din cele două țări, ale întăririi solidarității de clasă dintre proletariatul din România și cel din Rusia, ale luptei pentru victoria Revoluției din Octombrie și apărarea tînărului stat sovietic, pentru progres și 
pace. (Aplauze puternice).De asemenea, în războiul din 1877 s-a manifestat puternic solidaritatea poporului nostru cu poporul bulgar, care gemea sub jugul Imperiului otoman, frăția de arme cu luptătorii bulgari care au participat, alături de români și ruși, la bătăliile împotriva dușmanului. De altfel, întreaga luptă de eliberară națională purtată de forțele înaintate ale poporului bulgar este legată de colaborarea și sprijinul frățesc al poporului român. Pe teritoriul țării noastre și-au găsit adăpost și s-au organizat revoluționarii bulgari conduși de Hristo Botev. Tot aici, după în- frîngerea răscoalei bulgărești din aprilie—mai 1876, s-a ținut „cel dinții parla

ment neoficial al Bulgariei" — cum l-a spus poetul revoluționar bulgar Ivan Va- zov — care a hotărît trecerea la o nouă organizare a luptei de eliberare. în tabăra de la Ploiești au fost pregătiți circa 6 000 de voluntari bulgari. Comentînd toate acestea, fostul președinte al Sobra- niei bulgare. Z. Stoianov, avea să scrie fruntașului socialist român Zamfir Arbore : „Timp de jumătate de secol, de-a 
lungul unor vremi teribile pentru noi, 
privirile poporului bulgar n-au încetat să 
se îndrepte spre malul sting al Dunării ; 
toți cei care au fost cinstiți și mari, toți 
cei care aveau cite o inițiativă, toți cei 
care nu puteau trăi și respira în Bulga
ria aservită au trecut în sfînta Românie", în aceste împrejurări istorice hotărîtoare, au fost dezvoltate relațiile tradiționale de prietenie și întrajutorare dintre poporul român și poporul bulgar, s-a întărit solidaritatea lor de luptă, continuată apoi în condițiile bătăliilor duse de forțele progresiste, revoluționare din țările noastre, pentru libertate și dreptate socială, pentru o viață mai bună. (Aplauze puternice).Faptele, istoria arată că și alte popoare din Balcani, cum sînt grecii, sîrbii, albanezii, au găsit sprijin în organizarea luptei lor de eliberare națională pe teritoriul țării noastre. în perioada războiului de la 1877, în România s-au format și s-au instruit grupuri de luptători sîrbi care au luat parte la bătăliile duse pe teritoriul Iugoslaviei împotriva dominației otomane. Aceste puternice manifestări de solidaritate și frăție sînt o ilustrare elocventă a relațiilor strînse de prietenie, ' nf vecinătate, colaborare și solidaritate care au existat timp de secole între popoarele din Balcani în lupta lor împotriva asupririi, pentru libertate, pentru o viață 
demnă. (Aplauze puternice).Dobîndirea independenței de stat a României nu a fost deci rezultatul unor împrejurări intîmplătoare sau al unei conjuncturi politice, nu a reprezentat un dar primit din afară, ci este rodul luptelor purtate timp de veacuri de înaintași, lupte care au culminat cu măreața victorie obținută în 1877 pe cîmpul de bătălie împotriva Imperiului otoman — ce a deschis o eră nouă în dezvoltarea liberă și independentă a patriei noastre. Trebuie să spunem că fără cucerirea independenței România nu ar fi putut să-și asigure dezvoltarea și nu ar fi putut să se afirme din plin atît ca națiune, cît și pe plan Internațional. (Aplauze puternice, 
prelungite). Lupta pentru neatîrnare a însoțit permanent dezvoltarea poporului nostru, căpătînd tot mai multă amploare și forță odată cu formarea națiunii române, cu crearea statului român unitar ; ea a constituit o expresie a victoriei afirmării națiunii noastre, a voinței ei de a fi stăpînă pe propria soartă, pe propriul viitor, de a păși de sine stătător pe calea progresului și prosperității. Prin vitejia și sacrificiile date de armata noastră, de întregul popor, în marea familie a țărilor Europei apărea astfel un nou stat independent, o nouă națiune liberă, energică și viguroasă, hotărîtă să nu mai admită niciodată nici un fel de tutelă asupra sa, să participe cu drepturi egale la viața internațională. (Aplauze 
puternice).Sărbătorind astăzi centenarul independenței de stat a României, evocînd a- ceastă măreață pagină a istoriei noastre naționale, ne plecăm cu profundă venerație în amintirea tuturor celor care au luptat și s-au jertfit pentru dreptul sacru al poporului român de a fi liber și stăpîn în țara lui. Eroismul înaintașilor de acum un secol va trăi veșnic în conștiința profund recunoscătoare a întregii națiuni, iar opera făurită cu sîngele lor, de generațiile de la 1877, va străluci întotdeauna în istoria noastră ca una din cele mai mari izbînzi pe drumul libertății, progresului, independenței și fericirii poporului român. (Aplauze puternice; a- 
sistența, în picioare, ovaționează înde
lung).Stimați tovarăși,Acum, la aniversarea acestui măreț e- veniment, este bine să subliniem învățămintele profunde pe care le oferă istorie națiunii noastre, ca de altfel întreaga istorie universală. Greutățile prin care a trecut poporul român, adversitățile pe care le-a înfruntat, precum și victoriile pe care le-a cucerit în momentele de răscruce ale existenței sale demonstrează în mod incontestabil că un popor hotărît să-și apere glia, libertatea și neatîrnarea, decis să nu precupețească nimic pentru a-și afirma drepturile inalienabile, pentru a-și cuceri un loc demn sub soare, nu poate fi înfrînt și îngenuncheat de nimeni șl de nimic, niciodată ! (Aplauze puternice). Chiar dacă el poate suferi înfrîngeri vremelnice, chiar dacă un timp forțele agresoare se dovedesc superioare, pînă la urmă el nu poate fi oprit din drumul său, victoria cauzei sale nu poate fi împiedicată și, mai devreme sau mai tîr- ziu, acel popor va ieși triumfător în lupta sa dreaptă. Cu atît mai valabilă este această concluzie în zilele noastre, cînd raportul de forțe mondial s-a schimbat în favoarea popoarelor ce aspiră la o viață liberă, de sine stătătoare, la progres și prosperitate. Dreptul la libertate, Ia existență de sine stătătoare, la lichidarea exploatării și asupririi constituie unul din drepturile fundamentale ale omului, ale popoarelor și națiunilor. Cucerirea independenței și suveranității naționale se dovedește a fi legitate o- biectivă a dezvoltării sociale, o necesitate a mersului înainte al civilizației umane, un imperativ fundamental al istoriei. Nu poate fi vorba de nici un fel de drept cînd nu există dreptul fundamental de a fi stăpîn la tine acasă, de a fi stăpîn pe destinele tale. (Aplauze puternice ; urale; asistența, tn picioare, scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Totodată, experiența istorică a poporului nostru, ca și întreaga experiență socială mondială confirmă adevărul de
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urinare din pag. a II-a)necontestat potrivit căruia orice stat care promovează o politică de dominație și asuprire, care nesocotește și încalcă drepturile elementare ale altor popoare, oricît de puternic ar fi la un moment dat, de oricîtă forță militară ar dispune, el este sortit, pînă la urmă, înfrîngerii, prăbușirii, dispariției. (A- plauze puternice). Omenirea a cunoscut, de-a lungul existenței sale milenare, mari și puternice imperii care au invadat și subjugat alte popoare, dar care, ca urmare a luptei dîrze, curajoase a acestora, au dispărut ca imperii pentru totdeauna de pe fața pămîntulul. (Vii aplauze). Istoria confirmă cu putere justețea tezei universal valabile, pusă în evidență, de teoria științifică materialist- dialectică, a marxismului, că un popor care asuprește alte popoare nu poate fi nici el cu adevărat liber, stăpîn în propria sa țară, nu se poate bucura nici el pe deplin de bunăstare și fericire. Acest adevăr este dovedit și de însăși situația poporului turc, care, în timpul Imperiului otoman era supus celei mai crunte asupriri feudale, trebuia să plătească cu propriul său sînge războaiele de cotropire duse de clasele stăpînitoare. Numai raporturile de deplină egalitate între națiuni, conlucrarea rodnică și reciproc avantajoasă între state suverane pot asigura dezvoltarea nestingherită, cu adevărat liberă, a fiecărui popor. (Aplauze puternice).iPoporul român a făcut întotdeauna o Osebire netă între politica de dominație și asuprire a claselor exploatatoare și masele largi populare, ele însele exploatate și asuprite. De aceea, poporul nostru a întreținut legături strînse cu popoarele din imperiile care au atentat la libertatea și suveranitatea sa națională, a dezvoltat relații de solidaritate cu forțele înaintate ale acestora în lupta pentru lichidarea orînduirilor perimate din punct de vedere istoric și dezvoltarea societății în concordanță cu cerințele o- biective ale progresului, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate națională și socială, pentru bunăstare și fericire. (Aplauze puternice).Odată cu proclamarea independenței noastre naționale și cucerirea victoriei împotriva Imperiului otoman, și mai a- les după marea revoluție democratică condusă de Kemal Atatiirk, întemeietorul statului turc modern, care a pășit pe calea unei dezvoltări social-politice noi, între poporul român și poporul turc s-au dezvoltat relații de colaborare și bună vecinătate. Faptul că România și Turcia sînt astăzi state libere și suverane creează largi perspective pentru o colaborare tot mai fructuoasă, bazată pe stimă și prețuire reciprocă, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe drep
tul fiecărui popor de a-și făuri viața în

DOBÎNDIREA NEATÎRNĂRII A DESCHIS CALEA FĂURIRII
STATULUI NATIONAL UNITAR, A DEZVOLTĂRII NAȚIUNII 

ROMÂNE, A PROGRESULUI SOCIETĂȚII NOASTREDragi tovarăși,Cucerirea independenței a marcat începutul unei etape noi în dezvoltarea economico-socială a României, în creșterea forțelor de producție și consolidarea noilor relații capitaliste. Are loc, în această perioadă, un puternic avînt al forțelor sociale noi, o intensificare a luptei revoluționare a maselor muncitoare de la orașe și sate. Proletariatul, care 
se afirmă tot mai puternic drept cea mai avansată clasă a societății, începe să joace un rol tot mai mare pe arena politică a țării, în lupta pentru dreptate socială și o viață mai bună. România participă tot mai activ la comerțul internațional, la schimbul de valori materiale și spirituale cu celelalte state. în această perioadă începe însă și penetrația capitalului străin în economia românească, ceea ce duce la dependență față de marile monopoluri imperialiste internaționale. Lupta proletariatului, a partidului clasei muncitoare este îndreptată acum nu numai împotriva exploatării capitaliste și moșierești, ci și împotriva dominației marilor monopoluri, pentru salvgardarea independenței țării.Progresul societății românești impunea, ca o cerință obiectivă, încheierea procesului de făurire a statului național unitar — aspirație multiseculară a întregului nostru popor. în primul război mondial, armata română, masele populare duc o luptă eroică împotriva ocu- panților militariști germani, pentru apărarea patriei, a integrității sale teritoriale, manifestîndu-și încă o dată, cu putere, înaltul spirit patriotic, vitejia și abnegația. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a dus la prăbușirea imperiului țarist, determină și dezmembrarea imperiului habsburgic, deschizînd o eră nouă în istoria omenirii — era revoluției proletare, a eliberării sociale și naționale a popoarelor. (Aplauze puternice). în condițiile prăbușirii marilor imperii absolutiste din Europa, lupta maselor populare din cele trei provincii românești impune unirea Transilvaniei 
cu România — măreț act de dreptate istorică pentru care s-au jertfit nenumărate generații ale înaintașilor. Făurirea statului național unitar român a fost astfel rodul luptei principalelor clase și
SUCCESELE ISTORICE OBȚINUTE 
DE POPORUL ROMÂN ELIBERAT

ÎN ANII SOCIALISMULUI 
PENTRU TOTDEAUNA DE

EXPLOATARE Șl ASUPRIRE, LIBER Șl STĂPÎN PE SOARTA SAStimați tovarăși,în cele peste trei decenii care au trecut de la eliberarea țării, poporul nostru a parcurs mai multe etape ale dez-

mod liber, așa cum doreștâ. (Aplauze puternice, prelungite).Acum, sărbătorind centenarul independenței de stat a României în condițiile unor raporturi de prietenie, stimă și prețuire reciprocă cu toate statele vecine, dorim să afirmăm că vom face totul pentru dezvoltarea cooperării largi, multilaterale cu toate popoarele din Balcani, în Interesul propășirii tuturor națiunilor din această zonă, al destinderii și colaborării internaționale. O importanță e- sențială are, în această direcție, lichidarea conflictului din Cipru prin asigurarea conviețuirii pașnice a celor două co- 

pături ale societății, al întregului nostru popor, o expresie a legităților obiective ale progresului social și național, care a asigurat unitatea deplină și pentru totdeauna a națiunii noastre, deschizînd calea afirmării ei tot mai puternice în viața economică și politică a lumii. Putem spune acum că fără cucerirea independenței din 1877 nu ar fi fost posibilă nici realizarea statului național unitar în 1918. (Aplauze puternice) ; așa cum nu ar fi fost posibile evenimentele următoare care au asigurat victoria socialismului în România. (Aplauze puternice, asistența aplaudă în picioare).Odată cu realizarea statului național unitar, România intră într-o nouă etapă a dezvoltării sale economice, sociale și politice. în această perioadă are loc o puternică creștere a forțelor de producție, se produc mari schimbări în structura societății, în raporturile dintre clase, in afirmarea noilor forțe sociale, în întreaga viață politică a țării. Totodată, ca urmare a victoriei Revoluției Socialiste din Octombrie, pe plan internațional se înregistrează un puternic avînt al mișcării, revoluționare a maselor muncitoare, al luptei de eliberare a popoarelor. în aceste condiții, în țara noastră se manifestă o tot mai intensă radicalizare politică a maselor muncitoare, ceea ce are ca rezultat crearea Partidului Comunist Român în 1921 bazat pe concepția științifică a materialismului istoric. Proletariatul, în frunte cu partidul său revoluționar, își propune sarcini noi, impuse de transformarea democratică a societății românești, devine stegarul luptei pentru salvgardarea suveranității și independenței naționale a României, pentru înfăptuirea aspirațiilor ei fundamentale. Și i-a revenit Partidului Comunist Român, detașamentul de avangardă revoluționară al proletariatului, al tuturor forțelor înaintate din România, misiunea de a conduce lupta victorioasă a poporului. (Aplauze puternice, îndelungate).Sînt cunoscute marile bătălii de clasă desfășurate sub conducerea partidului pentru apărarea drepturilor și intereselor oamenilor muncii, pentru unirea forțelor democratice, patriotice, în vederea barării ascensiunii fascismului, pentru pace și prietenie cu Uniunea Sovietică, cu toate popoarele vecine.

voltării sale istorice, înfăptuind revoluția democratică, prin instaurarea puterii muncitorești-țărănești, asigurînd triumful revoluției socialiste, construind cu

munități și respectarea independenței și integrității acestei țări, soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre Turcia și Grecia, dintre toate statele din Balcani, în spiritul înțelegerii și respectului reciproc, extinderea colaborării, sub diferite forme, între națiunile din a- ceastă regiune, instaurarea unui climat de încredere și cooperare pașnică și fructuoasă, în scopul transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, care să asigure popoarelor noastre dezvoltarea pe calea civilizației și progresului. (Aplauze puternice). j

Partidul nostru a organizat și condus masele largi populare la lupta împotriva politicii cercurilor guvernante, de înfeudare a țării Germaniei naziste, împotriva războiului dezlănțuit de Hitler contra Uniunii Sovietice, pentru ieșirea României din acest război și alăturarea ei coaliției antihitleriste. Realizînd o largă unitate a tuturor forțelor care se pronunțau pentru răsturnarea dictaturii mi- litaro-fasciste, întărind colaborarea cu forțele militare, partidul a pregătit și a dus la victorie insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă, âe la 23 August, care a deschis poporului român calea luării soartei în propriile sale mîini. După măreața victorie a insurecției, poporul român s-a angajat cu întreaga armată, cu toate forțele sale materiale și umane, alături de armata sovietică, de întreaga coaliție antifascistă în războiul antihitlerist, pînă la înfrîn- gerea definitivă a Germaniei naziste. în luptele pentru realizarea acestei grandioase victorii — de la care se împlinesc astăzi 32 de ani — s-a pecetluit pentru totdeauna prietenia de nezdruncinat dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre cele două țări ale noastre, s-au pus bazele colaborării multilaterale româno-sovietice în opera de edificare a socialismului și comunismului, a păcii pe planeta noastră. (Aplauze puternice).înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 a deschis calea unei dezvoltări noi, democratice și progresiste a societății românești, precum și a lichidării definitive a oricărei dependențe a poporului nostru față de monopolurile străine, de cercurile imperialiste internaționale. România și-a dobîndit, pentru prima dată în mod cu adevărat plenar, independența și suveranitatea națională, la baza cărora au fost puse eliberarea poporului de orice exploatare și asuprire, cucerirea puterii politice și economice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu celelalte forțe sociale, edificarea noii orînduiri socialiste în care masele muncitoare, poporul își făuresc în mod conștient propriul viitor, propria istorie. (Aplauze puternice, prelungite).

succes și consolidînd orînduirea socialistă, trecînd la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării spre comunism.

Succesele de însemnătate istorică obținute în anii socialismului în făurirea bazei tehnico-materiale a "noii societăți, în înflorirea generală a țării demonstrează cu putere uriașa forță și capacitate creatoare a poporului român eliberat pentru totdeauna de exploatare și asuprire, liber și stăpîn pe soarta sa. (Aplauze puternice, prelungite). Politica partidului de industrializare, de dezvoltare a forțelor de producție, alocarea în acest scop a unei însemnate părți a venitului național, a sporit potențialul economic al țării, bogăția națională a poporului nostru, a asigurat consolidarea tot mai puternică a independenței și suveranității României.Sărbătorim centenarul independenței cu rezultate deosebite în realizarea prevederilor planului cincinal pe 1976—1980. Așa cum am mai arătat în alte împrejurări, planul producției industriale în anul 1976 a fost realizat în proporție de 101,9 la sută, obținîndu-se față de 1975 un ritm de creștere de peste 11,5 la sută, superior celui prevăzut în cincinal. în agricultură s-a înregistrat, de asemenea, o creștere a producției de peste 17 la sută, obținîndu-se cea mai mare recoltă din întreaga istorie a țării. Au fost realizate prevederile privind ridicarea nivelului de trai al poporului, au cunoscut un nou și important progres învățămîntul, știința, cultura, întreaga viață socială a patriei noastre. De asemenea, în primele 4 luni ale acestui an, în ciuda greutăților și pierderilor provocate de cutremurul catastrofal de la 4 martie, planul producției industriale a fost îndeplinit în proporție de 103 la sută, cu o creștere de 12 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. A- ceasta demonstrează forța economiei noastre socialiste, hotărîrea întregului popor de a transpune în viață obiectivele Congresului al XI-lea, justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru care aplică în mod creator legitățile generale la condițiile concrete ale României, exprimă faptul că clasa muncitoare, în a- lianță cu țărănimea, intelectualitatea, întregul popor, liber și stăpîn pe destinele țării, pot gospodări mai bine, pot conduce mai bine destinele țării, pot să-i asigure un viitor demn, fericit — viitorul comunist. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Ca urmare a succeselor obținute în dezvoltarea economiei, a punerii în evidență a noi resurse și posibilități de sporire a producției de bunuri materiale și de creștere a eficienței întregii activități economice, Comitetul Central al partidului a adoptat recent hotărîrile, care au fost date publicității, cuprinzînd un amplu program de măsuri privind sporirea retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii în acest cincinal cu 30 la sută, față de 18—20 la sută cît prevedeau Directivele Congresului al XI-lea (Vii aplauze), creșterea veniturilor țărănimii, îmbunătățirea sistemului de pensionare și majorarea pensiilor atît la orașe, cît și la sate, mărirea alocațiilor pentru copii, precum și alte măsuri menite să asigure ridicarea mai accentuată a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Toate aceste măsuri demonstrează că partidul nostru acționează neabătut în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea, al prevederilor Programului partidului, punînd pe primul plan al politicii sale, al întregii opere de construcție socialistă și comunistă omul, bunăstarea și fericirea sa, făurirea unei vieți tot mai îmbelșugate și prospere pentru întregul nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite). Fără îndoială că toate aceste măsuri vor da un nou și puternic imbold activității creatoare a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, vor determina intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea planului pe 1977 și a planului cincinal, în vederea sporirii necontenite a producției industriale și agricole, valorificării superioare a resurselor materiale și umane ale societății, creșterii productivității 

muncii și, pe această bază, creșterii bogăției naționale, a venitului național, asigurării ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, ridicării gradului de civilizație a întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Odată cu dezvoltarea în ritm înalt, pa baza științei și tehnicii avansate, a forțelor de producție, a întregii economii naționale, s-au produs profunde schimbări și în structura socială a țării. Temelia de granit a orînduirii noastre o constituie alianța indestructibilă a clasei muncitoare — clasă conducătoare în stat — cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte categorii sociale, unitatea tuturor oamenilor muncii în jurul partidului, forța politică conducătoare a națiunii noastre. întreaga noastră societate este astăzi alcătuită din clase și categorii sociale prietene, stăpîne pe mijloacele de producție și pe munca lor, care produc valorile materiale și spirituale și care asigură -înaintarea accelerată a patriei spre culmi tot mai înalte de progres și bunăstare. în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate se accentuează apropierea acestor clase, a tuturor categoriilor sociale, conlucrarea lor armonioasă, se realizează ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, dintre munca agricolă și cea industrială, apropierea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii de la sate de cele de la orașe, omogenizarea tot mai pronunțată a nivelului general de civilizație al societății noastre socialiste.Un factor important al dinamismului dezvoltării noastre economico-sociale, o expresie a superiorității orînduirii noi pe care o edificăm este perfecționarea continuă a democrației socialiste, asigurarea condițiilor pentru participarea activă și efectivă a oamenilor muncii, a întregului popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării, la conducerea tuturor domeniilor de activitate, a întregii societăți. în țara noastră e- xistă un larg sistem de organisme de conducere colectivă a tuturor întreprinderilor și instituțiilor economice și sociale, de jos și pînă sus, forme organizate de participare a oamenilor muncii de la orașe și sate la conceperea și realizarea programelor de activitate din toate sectoarele societății. în dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și producători ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, oamenii muncii acționează direct, într-un spirit de înaltă răspundere, pentru asigurarea bunului mers al întregii activități economice și sociale, al construcției socialiste și comuniste. O ilustrare elocventă a cadrului larg de manifestare a maselor în viața social-politică a țării, de întărire a democrației socialiste o constituie și recentul Congres al țărănimii, care a stabilit programul de perspectivă al modernizării agriculturii noastre, precum și apropiatul Congres al consiliilor oamenilor muncii din unitățile e- conomice, care va da o bază nouă activității acestor organisme și se va pronunța, totodată, asupra căilor de înfăptuire în continuare a politicii partidului de industrializare a țării, de înflorire continuă a economiei noastre naționale. Realitatea însăși dovedește că democrația noastră socialistă se deosebește fundamental de democrația formală de tip burghez, asigură oamenilor muncii posibilitatea de manifestare deplină în calitate de stăpîni ai bogățiilor naționale, de făuritori conștienți ai propriei lor istorii, ai propriului lor viitor fericit. Societatea noastră asigură înflorirea multilaterală a personalității umane, afirmarea plenară a tuturor energiilor și capacităților creatoare ale omului, manifestarea sa liberă, în condițiile împletirii armonioase a intereselor personale cu interesele întregii colectivități, întregii națiuni, ale progresului neîntrerupt al patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).

Pornind de la realitatea că pe pămîntul patriei noastre, alături de poporul român s-au așezat de-a lungul timpului și populații de alte naționalități, că împreună au muncit, au creat și au luptat pentru libertate, progres și o viață mai bună, și ținind seama de învățămintele istoriei., care arată că numai laolaltă își pot făuri un viitor fericit, partidul nostru a promovat și promovează cu consecvență o politică națională justă, marxist-leninistă. Partidul și statul nostru asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, participarea lor activă la întreaga viață economică, socială și politică, adoptă măsuri consecvente pentru amplasarea judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul patriei, creînd astfel condiții de muncă și viață tot mai bune pentru toți cei ce muncesc. în același timp, în societatea noastră sînt create toate condițiile pentru ca oamenii să se poată manifesta activ, să poată folosi limba maternă în toate domeniile de activitate. Să facem totul pentru a întări continuu frăția și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, în lupta comună pentru împlinirea idealurilor și aspirațiilor de progres și bunăstare, pentru făurirea destinului lor luminos, pentru înflorirea Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“)• Trebuie să" fim pe deplin conștienți că promovarea unei politici naționale juste constituie și va constitui permanent o parte inseparabilă, esențială a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. _____Partidul nostru acționează constant pentru întărirea și perfecționarea continuă a statului socialist, pentru creșterea rolului său în organizarea întregii activități economico-sociale. Ne preocupăm consecvent de așezarea pe baze științifice a conducerii societății, de apropierea tot mai strînsă a factorilor de conducere de unitățile de bază, de întărirea legăturilor organelor de stat cu masele largi populare, de aplicarea fermă a legalității socialiste în toate sferele activității economico-sociale.Manifestînd înaltă răspundere pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a muncii sale pașnice, creatoare, a independenței și suveranității patriei, partidul acordă și va acorda o atenție de prim ordin întăririi armatei noastre, pregătirii ei de luptă și politice, dotării cu mijloace moderne, creșterii continue a capacității de apărare a patriei. Pornind de la îndelungata experiență istorică a poporului nostru — inclusiv a războiului din 1877 — ca șl de la experiența altor popoare, care dovedesc că rolul hotărîtor în apărarea patriei îl au masele populare, că neatîrnarea țării nu poate fi decît rodul luptei înțregulul popor, întărim continuu activitatea gărzilor patriotice, asigurăm pregătirea tineretului, a întregului popor pentru * fi gata în orice moment să apere cuceririle revoluționare ale socialismului, libertatea, Independența și integritatea României. (Aplauze puternice).Chezășia mersului ferm al poporului nostru pe calea progresului, a unei vieți tpt mai prospere și luminoase, este creșterea continuă a rolului conducător al partidului în societate, manifestarea sa tot mai puternică ca centru vital al întregii națiuni. Partidul va milita cu hotă- rîre pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea ce-i revine în elaborarea științifică a politicii de înaintare a României pe calea socialismului și comunismului, în conducerea întregii activități organizatorice, politice de înfăptuire a acestei mărețe opere, în asigurarea bunăstării, fericirii și libertății națiunii noastre. (Aplauze puternice). Aceasta pune răspunderi mari în fața tuturor membrilor partidului nostru, impune creșterea exigenței și combativității revoluționare a tuturor comuniștilor, situarea lor fermă în primele rînduri ale luptei pentru promovarea noului în întreaga viață socială, pentru unirea tuturor forțelor poporului în înfăptuirea politicii partidului și statului, pentru slujirea devotată a intereselor supreme ale națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze). Un loc central în 1 activitatea partidului nostru îl va ocupa și în viitor formarea conștiinței socialiste a maselor, lărgirea orizontului lor ideologic, politic și de cultură generală, educarea omului nou cu o concepție revoluționară despre lume și viață, cu o înaltă ținută etică, animat de profunde sentimente patriotice, de nețărmurit devotament față de cauza poporului, a socialismului și comunismului. Marele Festival național „Cîntarea României1* constituie cel mai larg cadru de intensificare a activității cultural-educative, a participării maselor largi populare la dezvoltarea valorilor spirituale noi ale patriei — o formă nouă de afirmare a talentului, sensibilității și geniului creator al poporului nostru. La această mare sărbătoare a istoriei noastre naționale să facem angajament solemn că vom acționa neabătut pentru întărirea continuă a unității și forței partidului nostru, că nu vom precupeți nimic pentru înfăptuirea programului său de construcție, a socialismului și comunismului, pentru îndeplinirea cu cinste a măreței misiuni ce-i revine în făurirea destinului nou, liber al patriei noastre. (Aplauze puternice, îndelungate; urale. Asistența, în picioare, aclamă îndelung, icandind i „Ceaușescu — P.C.R. !“).Să ne angajăm solemn că vom acționa pentru întărirea necontenită a unității întregului popor în cadrul Frontului U- nității Socialiste, în frunte cu partidul comunist, acționînd neabătut pentru creșterea forței economice a patriei și sporirea bogățiilor sale naționale, că vom face totul pentru a asigura ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, viitorul luminos al României socialiste ! (Aplauze puternice ; asistența, în picioare, ovaționează îndelung ; urale).(Continuare in pag. a IV-a)
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PRINCIPIILE RESPECTĂRII INDEPENDENTEI Șl SUVERANI
TĂȚII POPOARELOR, ALE DEPLINEI EGALITĂȚI ÎN DREPTURI 
Șl NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE - CONDIȚIA

ÎNTĂRIRII PĂCII, SECURITĂȚII Șl COLABORĂRII

Dragi tovarăși șl prieteni,Trăim o epocă istorică a cărei caracteristică fundamentală o constituie procesul ireversibil de eliberare a tuturor popoarelor de sub dominația străină, lichidarea totală a rușinosului sistem colonial, afirmarea tot mai puternică a voinței națiunilor de a pune capăt oricărei politici imperialiste de dominație, ingerințe și dictat, a oricăror forme de asuprire străină. întreaga evoluție mondială pune în evidență faptul că astăzi condiția esențială a întăririi păcii și colaborării este respectarea riguroasă a independenței și suveranității fiecărei națiuni, a dreptului fiecărui popor de a trăi liber, de sine stătător, de a se dezvolta corespunzător intereselor și aspirațiilor sale fundamentale, fără nici un amestec din afară. (Vii aplauze).Poporul român — care a suferit el însuși consecințele asupririi străine, ale dominației imperialiste și a dat nenumărate jertfe pentru cucerirea independenței și libertății patriei — sprijină activ, într-un spirit de înaltă solidaritate, lupta popoarelor subjugate pentru afirmarea ființei naționale, pentru dreptul de a fi stăpîne pe soarta lor. (Aplauze puternice). Milităm cu cea mai mare fermitate pentru respectarea dreptului tinerelor state independente de a-și făuri viața așa cum doresc, pentru întărirea independenței lor economice și politice, pentru afirmarea lor nestingherită în viața internațională contemporană. Pornim de la experiența istorică — inclusiv a poporului nostru — care arată că factorul hotărîtor al consolidării independenței naționale este dezvoltarea unei puternice economii naționale proprii.România acordă sprijin activ popoarelor care luptă împotriva politicii rasiste, de apartheid, pentru lichidarea oricăror forme de tutelă sau dominație străină. Considerăm, de asemenea, că trebuie făcut totul pentru a se evita angajarea în conflicte și ciocniri a statelor africane între ele, deoarece aceasta nu poate a- duce decît profunde daune intereselor lor naționale, cauzei independenței și suveranității popoarelor lor, nu poate sluji decît cercurilor imperialiste, deschizînd

INTERNAȚIONALEcalea amestecului în treburile lor interne, împiedicînd dezvoltarea lor economică și socială, mersul lor înainte spre bunăstare și fericire.Este necesar să se facă totul pentru soluționarea pe cale pașnică a oricăror di- ferenduri dintre aceste state, pentru întărirea unității lor și dezvoltarea unei largi colaborări africane, în scopul propășirii economico-sociale a fiecărei țări. (Vii 
aplauze).România consideră că o problemă fundamentală a lumii de azi este intensificarea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace ca urmare a îndelungatei politici imperialiste de dominație colonială, în lichidarea înapoierii economice rolul hotărîtor îl au, desigur, înseși popoarele țărilor în curs de dezvoltare, care trebuie să-și mobilizeze forțele pentru punerea în valoare a tuturor mijloacelor și resurselor materiale și umane de care dispun. Dar, odată cu aceasta, de cea mai mare însemnătate este instaurarea unei noi ordini economice internaționale care să garanteze promovarea unei colaborați echitabile, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, accesul larg al țărilor rămase în urmă la cuceririle științei și tehnicii înaintate, ale cunoașterii contemporane, în vederea accelerării progresului lor economic și social. Lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale reprezintă o continuare firească a luptei pentru lichidarea tuturor vestigiilor colonialismului și neocolonialismului, pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste pe plan mondial și, de aceea, vom acționa cu toate forțele în vederea ■înfăptuirii acestui deziderat arzător al epocii noastre. Trebuie să fim pe deplin conștienți că atît progresul țărilor slab dezvoltate, cit și stabilitatea economiei mondiale, progresul tuturor statelor, inclusiv al celor dezvoltate, sînt condiționate astăzi de realizarea noii ordini economice internaționale, de o politică nouă de egalitate și colaborare economică. (Vii 
aplauze).în cadrul politicii noastre externe vom acorda și în viitor o atenție principală 

întăririi prieteniei, solidarității și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, vom întări în continuare relațiile cu țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate, cu tinerele state care și-au cucerit independența și au pășit pe calea dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare. în spiritul coexistenței pașnice, vom promova, totodată, largi relații economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. La baza tuturor raporturilor internaționale ale României vom situa, ca și pînă acum, în mod ferm, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței. Mai mult ca oricînd trebuie acționat astăzi cu cea mai mare fermitate pentru ca aceste principii să călăuzească întreaga viață internațională, să stea permanent la temelia relațiilor dintre toate statele lumii. (Aplauze 
puternice).Un obiectiv central al activității Internaționale a țării noastre va continua să fie și în viitor înfăptuirea securității și colaborării în Europa, transpunerea în viață a documentelor semnate de țările participante la Conferința general-euro- peană de la Helsinki — și care constituie un tot unitar. Trebuie făcut totul pentru pregătirea în bune condiții a reuniunii de la Belgrad, astfel încît aceasta să dea un nou și puternic impuls înfăptuirii în practică a prevederilor acestor documente. Considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru dezvoltarea largă și neîngrădită a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte probleme umanitare între toate statele continentului. în același timp, ținînd seama de uriașa concentrare de trupe și armamente existentă pe continentul nostru, apreciem că trebuie să se treacă la măsuri ferme de dezangajare militară în Europa — fără de care nu se poate vorbi de asigurarea unei securități și colaborări reale și trainice.

(Aplauze puternice). Trebuie să facem totul ca în Europa s$ fie instaurate relații de deplină egalitate, respect reciproc și încredere între state, care să dea fiecărei națiuni garanția că se află la adăpost de orice agresiuni sau ingerințe în treburile lor interne, pentru a-și putea consacra plenar forțele cauzei înfloririi lor economice și sociale, progresului și prosperității.Ca și pînă acum, vom continua să milităm, împreună cu toate statele iubitoare de pace, pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare — cerință vitală a omenirii contemporane. Considerăm că o importanță deosebită ar avea, în acest sens, adoptarea unor măsuri parțiale, cum ar fi lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, retragerea în interiorul frontierelor naționale a trupelor străine și a armamentului acestora, reducerea treptată a armatelor naționale, desființarea blocurilor militare ; aceasta ar duce, fără îndoială, la întărirea încrederii între state, la reducerea poverii cheltuielilor militare ce apasă pe umerii popoarelor, la diminuarea pericolului unui nou război mondial, ar da o nouă perspectivă luptei pentru colaborare și pentru pace în lume. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Soluționarea problemelor deosebit de complexe ale vieții internaționale impune instaurarea unei politici noi pe arena mondială, participarea activă la viața lumii contemporane, în condiții de deplină egalitate a tuturor statelor, și îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniata, care reprezintă marea majoritate a populației globului, în această direcție un rol important revine Organizației Națiunilor Unite, care oferă cadrul larg de participare organizată a statelor la dezbaterea problemelor și poate aduce o contribuție însemnată la democratizarea relațiilor internaționale, la respectarea fermă a principiilor dreptului internațional, la promovarea unei politici de destindere și colaborare pe planeta noastră.De la tribuna acestei sesiuni solemne a organelor supreme de partid și de stat doresc să afirm încă o dată voința fermă a României socialiste, a întregului nostru popor de a dezvolta .tot mai larg colaborarea și solidaritatea cu țările socialiste, cu țările din Balcani și din întreaga Europă, cu toate statele iubitoare de pace, întărind continuu conlucrarea pentru crearea unui climat internațional în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber și suveran, să poată participa cu drepturi depline la realizarea unei politici de pace și colaborare, să-și asigure dezvoltarea corespunzător voinței proprii. (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“). Sîntem ferm hotărîți să facem totul pentru întărirea continuă a colaborării și solidarității tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice, antiimpe- 

rialiste de pretutindeni, în lupta pentru triumful idealurilor de libertate și independență a popoarelor, pentru cauza păcii și colaborării între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice ; urale ; asistența în picioare scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Dragi tovarăși,Sărbătorim cucerirea independenței României angajați într-o gigantică bătălie pe întinsul front al muncii și creației, pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, pentru înfăptuirea revoluției tehnico-științifice, pentru creșterea continuă a bogăției naționale, a venitului național și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Obiectivul strategic al acestei uriașe bătălii, trasat de Programul partidului, este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România. (Aplauze puternice, îndelun
gate).în această gigantică bătălie, în realizarea acestor mărețe obiective, vom avea fără îndoială de învins încă multe greutăți, de trecut obstacole grele, vom avea de făcut față și unor insuccese, dar vom avea bucuria multor satisfacții și împliniri, vom avea bucuria de a realiza prin forța brațelor și minții noastre cea mai dreaptă societate din lume, de a asigura cu adevărat libertatea și independența patriei noastre. (Aplauze îndelungate, 
urale).Acum, cînd intrăm în al doilea secol al independenței patriei noastre, să facem legămînț solemn în memoria marilor noștri înaintași, în fața întregului popor că nu vom da înapoi în fața nici unei greutăți, că vom ține întotdeauna și în orice împrejurări sus steagurile de luptă, atît tricolorul, cît și steagul roșu, servind cu devotament și dîrzenie cauza revoluționară a poporului, independența și suveranitatea patriei, cauza socialismului și comunismului în România. (Aplauze 
puternice, urale ; în picioare se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Sîntem angajați și participăm activ, de asemenea, în uriașa bătălie pe marele front al luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o politică nouă de egalitate între națiuni, de pace și colaborare între popoare.Acum, la aniversarea centenarului independenței patriei noastre, declarăm solemn că vom acționa cu toată hotărîrea pentru întărirea solidarității cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, animați de dorința de a contribui activ la înfăptuirea năzuințelor tuturor națiunilor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale și pe destinele lor, de a-și făuri în mod liber și independent viitorul lor fericit. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Avem deplina încredere că viitorul aparține popoarelor care vor să trăiască libere, că prin lupta lor unită se va înfăptui o nouă ordine economică șl politică international^ o lume mai dreaptă și mai bună, a prieteniei și păcii pe planeta noastră ! (Aplauze puternice, înde
lungate).Cinstind marile evenimente Istorice,' pe marii noștri înaintași, pe toți moșii și străbunii noștri, avem datoria de onoare de a fi participanți activi la făurirea noii istorii a patriei noastre, a istoriei sale socialiste, de a făuri condițiile pentru realizarea istoriei viitoare — istoria comunistă a poporului nostru. (Aplauze în
delungate).Ce minunat ar răsuna în aceste împrejurări, adecvate momentului, versurile lui Eminescu :Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, Țara mea de glorii, țara mea de dor 1 Viața în libertate veșnică să-ți fie, La trecutu-ți mare, mare viitor !Pe creste comuniste să te înalți slăvită,' Dacă fiii-ți mîndri aste le nutresc ;Și să fii ca stînca, tare și unită, Dulce Românie, asta ți-o doresc ! 
(Aplauze puternice ; în picioare se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).în încheiere, doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la sesiunea solemnă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Marii Adunări Naționale, să adresez tuturor activiștilor de partid și de stat, întregului nostru popor noi și tot mai mari succese în construcția socialismului și comunismului; multă sănătate și fericire, o viață tot mai demnă, mai liberă, prosperă și îmbelșugată. (Aplauze puternice; asistența în 
picioare scandează s „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Să se întărească necontenit Independența și suveranitatea patriei noastre !Să înflorească continuu scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România l 
(Aplauze puternice ; urale prelungite; 
cei prezenți, în picioare, scandează t 
„Ceaușescu și poporul !“).Sub conducerea Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a națiunii noastre, înainte spre noi și tot mal mari victorii pe calea luminoasă a bunăstării și fericirii, a civilizației socialiste și comuniste ! (Aplauze, urale).Să se întărească solidaritatea tuturor țărilor socialiste, a tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste de pretutindeni I 
.(Aplauze puternice, prelungite).Să triumfe pacea și colaborarea întră toate popoarele lumii ! (Aplauze puterni
ce, îndelungate ; urale. în picioare, asis
tența scandează cu înflăcărare: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul Toți 
cei prezenți ovaționează îndelung, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului șl președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).->—- 4SMarii

Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc luni, 9 mai, se
siunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Marii Adunări Naționale și 
activului central de partid și de stat 
consacrată sărbătoririi centenarului 
proclamării Independenței de stat a 
României, act de însemnătate cru
cială în istoria neamului, pentru des
tinele patriei, care a constituit o 
strălucită încununare a luptei eroice, 
îndelungate a poporului nostru îm
potriva dominației .și asupririi străi
ne, pentru păstrarea ființei naționale 
și neatîrnare. pentru afirmarea sa ca 
națiune liberă, de sine stătătoare, 
exercitînd o înrîurire profundă si 
permanentă asupra evoluției istorice 
a tării. In această zi. odată cu 
centenarul independentei, sărbătorim 
crearea, acum 56 de ani. a Partidului 
Comunist Român și victoria cu 32 de 
ani în urmă asupra fascismului — 
evenimente de însemnătate istorică 
pentru dezvoltarea liberă a patriei, 
pentru împlinirea năzuințelor de 
veacuri ale poporului român, pentru 
făurirea unei vieți noi. socialiste pe 
pămîntul României.

...Este ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului so
sesc în sală, fiind întîmpinati cu 
multă căldură, cu îndelungi și pu
ternice aplauze, ovații și urale de 
cei peste 11 000 participanți la se
siune. Clipe în șir se aclamă cu în
suflețire. într-o firească si simbolică 
alăturare, numele partidului si al 
secretarului său general — „Ceause6cu 
— P.C.R.".

în această atmosferă de puternic 
entuziasm, de mare sărbătoare, îm
preună cu secretarul general al parti
dului iau loc în prezidiu tovarășul 
Manea Măneseu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, 
Emil Bobu. Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu. Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdet, Ște
fan Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, 
Teodor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu. Ludovic Fazekas, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ștefan 
Mocuța. Vasiie Patilineț, Mihai Te- 
lescu. Ion Ursu, Richard Winter, 
Constantin Dăscălescu, Aurel Duma 
și Ion Stănescu, Mihai Marinescu și 
Angelo Miculescu, viceprim-miniștri 
ai guvernului.

în prezidiu Iau loc, de asemenea, 
miniștri, primii secretari ai comite
telor județene de partid, vechi mili- 
tanti ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, generali activi si veterani de 
război, reprezentanți ai unor organi
zații de masă si obștești, muncitori 
și țărani fruntași în producție, condu
cători de întreprinderi industriale și 
unități agricole, personalități ale vieții 
științifice, culturale si artistice.

La sesiunea solemnă participă 
membrii Comitetului Central al

Adunări Naționale și activului central de partid și de stat
Partidului Comunist Român, depu
tății Marii Adunări Naționale, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, delegați din 
Capitală și din toate județele 
patriei — muncitori, țărani, oa
meni de știință, de artă și cultură, 
cadre didactice, veterani de război, 
activiști de partid, de stat, ai orga
nizațiilor de masă si obștești, mili
tari ai forțelor noastre armate, luptă
tori din gărzile patriotice, tineri 
muncitori și țărani, elevi și studenți.

La sesiunea solemnă au luat parte 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de G. A. Ma
keev, președintele Comitetului cen
tral al Sindicatelor lucrătorilor din 
administrația de stat a U.R.S.S., 
membru al Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor Sovietice, 
membru al conducerii centrale . a 
A.P.S.R. ; delegația Asociației de 
prietenie bulgaro-română, condusă de 
Sava Ganovschi, președintele asocia
ției. care au fost invitate să participe 
la sărbătorirea centenarului.

De asemenea, au participat dele
gația Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
condusă de tovarășul Saifudin. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale : delegația de activiști ai 
P.C. Chinez, condusă de Peng Meng- 
yu. al doilea secretar al Comitetului 
provincial Tziansi ; delegația Organi
zației pentru Eliberarea 'Palestinei, 

' condusă de Moshen Abou Maizar, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P. ; reprezentantul Partidului .Co
munist Grec (interior), Leonidas Kir- 
kos, membru al Biroului C.C. al P.C. 
Grec (interior) ; delegația Asociației 
de prietenie Israel-Romania, condusă 
de Segal Philip Pattiel ; delegații ale 
unor organizații sindicale din Egipt, 
R.D.P. Yemen. Mauritania, Argenti
na. Columbia, Costa Rica. Ecuador, 
Mexic, Panama. Peru. Venezuela ; de
legația Congresului permanent de 
unitate sindicală a oamenilor muncii 
din America Latină, care ne vizitează 
tara in aceste zile.

Sînt de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și trimiși speciali si cores
pondenți ai presei străine.

Vasta sală a Pavilionului central 
al complexului expozițional din Ca
pitală — gazdă a atîtor evenimente 
de seamă din viața națiunii noastre 
socialiste — unde se desfășoară se
siunea jubiliară, are un aspect 
festiv. Drapelele partidului și statu
lui, arborate în semn de sărbătoa
re, încadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub care sînt 
înscrise datele gloriosului centenar. 
Pe rotonda sălii strălucesc, in re
flexe aurii, stemele Partidului Co
munist Român și Republicii Socia
liste România. Pe mari panouri se 
pot citi calde urări, pe care le a- 
dresează. din inimă. în aceste clipe 
deosebite. întregul popor: „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu!". „Trăiască și 
înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România!"

Aici. în această zi de scumpă ani
versare, vibrează puternic inima în

tregii țări. Reprezentanții națiunii — 
iar prin intermediul posturilor de 
radio și televiziune — toți cetățenii 
patriei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, participă, cu 
intensă emoție și mîndrie patrio
tică. cu satisfacția strălucitelor iz
bânzi socialiste de astăzi, la evoca
rea istoricului eveniment de la 1877, 
mereu viu în memoria timpului, in 
conștiința și sufletul neamului, aduc 
omagiul lor fierbinte luptei poporu
lui nostru pentru înfăptuirea nobi
lelor idealuri de libertate și inde
pendență.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Din împuternicirea secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sesiunea solemnă comună 
este deschisă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Sentimentele, gindurile pe care le 
împărtășesc, la această glorioasă ani
versare, toți fiii națiunii noastre își 
găsesc o vibrantă expresie în saluturile 
și omagiile aduse sesiunii solemne 
de tovarășii Constantin Pîrvulescu, 
membru de partid ou stagiu în ile
galitate, Erou al Republicii Socialiste 
România, din partea delegației vechi
lor militanți ai mișcării muncitorești 
din tara noastră ; Hristache Antona- 
che, maistru la întreprinderea „23 
August", Erou al Muncii Socialiste, 
din partea delegației muncitorilor : 
Constantin Vasiliu-Rășcanu, general 
de armată în rezervă, din Partea 
delegației veteranilor de război ; 
Alexandru Toană, președintele coope
rativei agricole de producție din 
Poiana Mare. județul Dolj. din 
partea delegației țăranilor coopera
tori : Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. din partea 
delegației tineretului și studenților ; 
academician Teodor Burghele, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, din partea delega
ției oamenilor de stiintă și cultură : 
Dumitru Radu Popescu, scriitor, din 
partea delegației uniunilor de 
creație literar-artistică ; Ștefan Pe- 
terfi, președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, din partea delegației consiliului : 
Lina Ciobanu, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, din partea 
delegației femeilor din tara noastră ; 
de delegația pionierilor si șoimilor 
patriei, reprezentînd pe toți copiii 
țării noastre : Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, din 
partea delegației consiliului : gene
ral-colonel Ion Coman. ministrul 
apărării naționale, din partea dele
gației militarilor forțelor noastre 
armate.

Saluturile au fost primite cu înde
lungi aplauze. cu multă căldură si în
suflețire. ele reînnoind leeămîntul 
tuturor ■ cetățenilor tării de a cinsti, 
prin noi si vrednice fapte de muncă, 
tradițiile de luptă ale poporului : de 
a sluji, cu devotament si abnegație 
revoluționară, partidul, patria si po
porul, de a contribui, cu întreaga lor 
energie si capacitate creatoare, la 
înălțarea României socialiste pe noi 
trepte de progres și civilizație, la afir-

marea ei tot mai puternică în rîndul 
națiunilor lumii.

întreaga sală a trăit clipe de mare 
încărcătură emoțională cînd. aducîn- 
du-se omagiul tineretului, au răsunat 
acordurile solemne ale vibrantului 
imn patriotic „Trei culori" — cu
lorile drapelului patriei sub ale că
rui falduri au luptat generațiile pen
tru libertatea și fericirea poporului.

Momente la fel de intense au adus 
cu ei pionierii și șoimii patriei. în 
sunete de trompetă, reprezentanții ce
lei mai tinere generații au defilat cu 
bucuria în suflet prin fata tribunei 
oficiale adueînd. și în acest fel. mul
țumirea lor profundă partidului, 
secretarului său general, pentru copi
lăria fericită pe care o trăiesc.

Aceleași simțăminte sînt trăite de 
miile de participanți cînd trompetii 
militari a.u intonat cîntecul ..Parti
dul. Ceaușescu. România", cîntec atît 
de drag tuturor. în timp ce era adus 
omagiul forțelor noastre armate, ale 
acelora care stau de strajă cuceriri
lor revoluționare ale poporului 
nostru.

în semn de omagiu și adincă recu
noștință pentru viata lor fericită, 
pentru viitorul luminos, pentru con
dițiile minunate create tinerei gene
rații. grupuri de tineri, pionieri si 
șoimi ai patriei oferă tovarășului 
Nicolae Ceausescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de ga
roafe roșii. Sînt oferite, de aseme
nea. flori celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
tuturor membrilor prezidiului.

în numele, participanților la sesiune, 
tovarășul Ștefan Voitec adresează 
apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. rugămintea 
de a lua cuvîn.tul.

în aclamațiile celor de față, in 
entuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAH 
CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretarului ge
neral al partidului, urmărită cu deo
sebită atenție, cu larg interes, cu de
plină satisfacție și aprobare, este 
subliniată, în repetate rînduri. cu vii 
Si îndelungi aplauze, cu urale și 
ovații.

La încheierea expunerii, în sală 
domnește o atmosferă de adâncă vi
brație patriotică. Miile de participanți 
ovaționează cu înflăcărare pentru 
partid și secretarul său general, pen
tru minunatul nostru popor, construc
tor al socialismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă și înfloritoare 
— Republica Socialistă România. Se 
aclamă, minute în șir. „Ceaușescu— 
P.C.R.". Sînt momente înălțătoare, 
de adincă semnificație, care exprimă 
sentimentul de nețărmurită încredere 
în partidul nostru comunist, prin 
lupta si sub conducerea căruia și-au 
găsit o deplină împlinire idealurile 
scumpe de libertate și independentă, 
de progres social ale înaintașilor, 
călăuzitorul încercat al poporului ro
mân pe calea luminoasă a socialis

mului și comunismului, simțăminte 
de dragoste fierbinte față de secre
tarul general al partidului, de a că
rui viată și activitate revoluționară 
este indisolubil legat tot ce se înfăp
tuiește în România socialistă, spre 
binele si propășirea continuă a pa
triei. a națiunii.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a dat citire Proclamației 
sesiunii solemne comune consacrată 
sărbătoririi centenarului proclamării 
Independenței de stat a României, 
adresată întregului popor. Procla
mația a fost adoptată prin votul 
unanim al tuturor participanților la 
sesiune.

Sesiunea ia sfîrșit într-o atmosferă 
de puternic entuziasm. Este o ma
nifestare vibrantă, grăitoare a uni
tății si coeziunii națiunii în jurul 
partidului si secretarului său gene
ral. Mii de participanți flutură eșarfe 
roșii, galbene și albastre — culorile 
tricolorului, atît de scumpe tuturor 
românilor. Sub imensa cupolă răsună 
îndelung ovații, aclamații si urale. 
La ieșirea din sală. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
oonducerea partidului și statului sînt 
întîmpinati cu multă căldură de mii 
de oameni ai muncii bucuresteni. Are 
loc o vibrantă manifestație populară.

în uralele locuitorilor Capitalei 
este parcursă aleea Complexului ex- 
pozițional pînă în Piața Scînteii.

O undă de bucurie străbate între
gul traseu. Mulțimea postește cu 

dragoste numele partidului si al 
secretarului său general. Răsună în
suflețit cîntecul „Partidul. Ceaușescu, 
România", trei cuvinte scumpe tutu
ror. trei cuvinte cu valoare de 
simbol.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie aclamațiilor mul
țimii.

Si la această mare sărbătoare ea 
joacă „Hora Unirii". în Piața Scân
teii, tovarășul Nicolae Ceaușescu* 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului se prind în horă. împreună 
cu cetățenii. „Hora Unirii", mereu 
vie în cugetul națiunii, este astăzi 
mai bogată în sensuri, ea conturînd 
sugestiv unitatea strînsă. coeziunea 
de nezdruncinat a poporului în jurul 
partidului nostru comunist si al 
secretarului său general.

în această zi de glorioasă ani
versare. oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități. întregul nostru popor își re
afirmă voința fermă de a întări con
tinuu independenta și suveranitatea 
patriei, a asigura înaintarea viguroasă 
și neabătută a tării pe calea bună
stării. progresului și civilizației, de a 
înfăptui neabătut politica partidului, 
hotăririle istorice ale Congresului al 
XI-lea. mărețul program de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României, de a contribui 
cu toate forțele la realizarea năzuin
țelor de pace, prosperitate, indepen
dentă și libertate ale lumii can- 
temporane.
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intr-un cadru feeric, pe stadionul „23 August" din Capitală a avut loc

GRANDIOSUL SPECTACOL DEDICAT
CENTENARULUI INDEPENDENTEI

Seara zilei de 9 Mal. In prezenta 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului, 
a avut loc pe stadionul „23 August" 
din Capitală un grandios spectacol 
omagial consacrat centenarului in
dependenței de stat a României.

în tribunele marelui stadion sint 
prezenti zeci de mii de cetățeni — ti
neri și vîrstnici. femei și bărbați, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții din Capitală și din întrea
ga țară. Stadionul, luminat feeric, 
este împodobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul uneia din tribunele sale cen
trale se află portretul celui mai 
iubit fiu al poporului român, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de dra
pele tricolore si roșii, de medalioa
nele „1877" —- „1977". De-o parte ȘÎ 
de alta a tribunei oficiale slnt înscri
se lozinci și urări care exprimă dra
gostea nețărmurită a poporului român 
fată de patria socialistă, fată de par
tidul comunist, fată de secretarul său 
general. Pe tabela electronică a sta
dionului sint înscrise datele glo
riosului centenar : 1877—1977.

...Ora 19,30. Sosirea secretarului 
general al partidului este salutată cu 
ovații și urale, toți cei prezenti ex- 
primîndu-și astfel sentimentele de a- 
dîncă dragoste față de partid și con
ducerea sa, față de patria noastră so
cialistă, liberă și stăpînă pe pro
pria-! soartă, cinstind marele mo
ment din istoria României, dobîn- 
direa independentei prin jertfa și 
lupta Înaintașilor, prin voința nestră
mutată a maselor populare de a 
avea o patrie liberă și neatîrnată. 
Intr-un vibrant entuziasm, cei pre
zenti în tribunele stadionului au dat 
expresie hotărîrii întregului nostru 
popor de a urma neabătut politica 
partidului nostru de construire in 
Romania a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a comunismului. 
Din zeci de mii de piepturi răsună 
aclamații pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său ge
neral. Se scandează Îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.".

În tribuna oficială iau loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, vechi mili- 
tanti ai mișcării comunista și mun
citorești din țara noastră.

Sint prezenti. de asemenea, in tri
buna centrală activiști de partid si de 
Btat, conducători ai unor instituții 
centrale, personalități ale vieții cul- 
tural-științifice. Sint de față nume
roși oaspeți de peste hotare, precum 
și șefii misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră.

Fanfara intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Are loc parada. In cadență ostă
șească defilează unități militare, for
mațiuni ale gărzilor patriotice, deta
șamente ale tineretului pentru apă
rarea patriei, formațiuni de apărare 
locală antiaeriană și sanitare. Ur
mează detașamente de pionieri. Uni
tățile trec cu fruntea sus și în pas 
apăsat, atitudine ce exprimă unita
tea de voință a unui întreg popor, 
hotărîrea sa fermă de a-și apăra și 
păstra neștirbite cuceririle revoluțio
nare, libertatea și independența, 
idealuri scumpe poporului nostru, 
evocate prin apariția spontană pe 
frontispiciul tribunei a medalionului 
„1877—1977".

In acordurile suave ale unei me
lodii ce poartă gîndul departe in 
timp, dincolo de vremurile eroicelor 
balade, în lumina reflectoarelor a- 
pare, pe imensa vatră a stadionului, 
chipul panoramic al patriei. O sută 
de mii de oameni aflați în tribune 
— și. prin intermediul televiziunii, 
milioane de oameni — îi cuprind 

dintr-o privire fruntariile, din Mara
mureș pină la Dunăre și din Banat 
pînă la Mare. Apele, munții, cîm- 
piile. Macheta de pe scena stadionu
lui dobindește parcă aievea propor
țiile reale ale imensei scene a țării, 
pe al cărei cuprins locuitorii săi — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au zămislit, generații 
după generații, măreața epopee a 
împlinirii și afirmării plenare a 
ființei lor naționale, a năzuințelor 
lor de a trăi liberi, neasupriți și ne- 
împilați.

O întoarcere în adincul timpurilor 
și pe întinsul țării, pe culmi de 
munți, pe văi și prin cîmpii, se ivesc, 
dirzi și falnici, strămoșii daci, din- 
totde/una stăpîni și liberi aici, in ro
tundul carpatin. În spațiul tribunei a 
doua, devenită fundal al scenei, apar 
portretele înfățișîndu-i pe cei doi 
bărbați cu brațe tari și cu voința 
oțelită. Decebal și Traian. în secven
țe simple dar dense, compunind și re- 
compunînd cu mișcări energice și ho- 
tărițe grupuri statuare desprinse 
parcă din basoreliefurile Columnei — 
acestea nu întîrzie să fie pro
iectate pe cele două mari ecrane dis
puse de o parte și de alta a scenei — 
dacii derulează, sobru și revela
tor, firul istoriei- lor legendare. Un 
asemenea grup se adună într-un 
cerc, pentru a se regăsi apoi într-o 
măiastră evoluție coregrafică simbo- 
lizînd munca pașnică și hotărîrea de 
luptă, cele două inseparabile stări de 
existență ale acestui popor, eroic, 
iubitor de viată, de dreptate și li
bertate.

Spectacolul urmărește firul istoriei. 
Deodată, de la sud de Dunăre încep 
să se apropie și să înainteze în rin- 
duri dese legiunile romane. Cîteva 
scene de luptă, însoțite de imagini 
de la Sarmizegetusa proiectate pe 
ecrane, reconstituie încleștarea de 
forțe ce a urmat, pentru ca, în final, 
cele două tabere să se contopească 
organic intre ele, sugerînd formarea 
pe teritoriul vechii Dacii a unui po
por care este, in fapt, continuatorul 
aceleiași eroice istorii.

Atenția spectatorilor este fixată a- 
supra cîtorva momente care se con
stituie ca adevărate punți peste timp 
în definirea celor mai înalte idealuri 
și aspirații ale fiilor acestui pămînt.

Se avîntă-n iureș oastea lui Mir
cea cel Bătrîn. Pe fundalul tribunei 
este proiectat portretul voievodului, 
încadrat de înscrisurile „Rovine" și 
„Nicopole". Mircea însuși, călare, 
adresindu-se spre tribune, arată lim
pede sensul cutezătoarei sale fapte : 
„Io, Mircea Voievod / Cu cinste stă- 
pinit-am pămintul din strămoși /... 
Urmașilor lăsat-am sfat părintesc și 
diată; / Țara stăpină să fie și-n veci 
neatirnată". în acordurile grave ale 
corului care intonează Cintecul lui 
Ștefan Vodă, — „Ștefan, Ștefan, 
domn cel Mare / Seamăn pe lume 
nu are / Decît numai mândrul soare" 
— din nord, de la Suceava, co
boară apoi viteaza oștire a marelui 
domn moldovean. Portretul lui Ștefan 
apare încadrat de inscripțiile „Cos- 
min", „Baia", „Lipnic". „Vaslui", 
„Putna". „Neamț". „Suceava". Oște
nii cu sulițele lor alcătuiesc un zid 
inexpugnabil de cetate. Marele voie
vod iși rostește răspicat porunca : 
„Moldova dulce, strănepoții mei, / 
Așa v-o las, în veacurile toate I / Să 
nu-ndriznească brațe venetice / Spre 
ea, măcar cu gindul, să se-ardice !“. 
Din galeria de eroi este acum 
rindul să urce in prim-plan Mihai 
Viteazul, marele făurar al primului 
act al unirii sub același sceptru a 
celor trei țări surori. Intrînd în scenă, 
voievodul iși adună în grabă oștiri 
în Țara Românească, la care i se 
alătură oastea moldavă si îi vin în 
ajutor luptători din toată Transilva
nii. El traversează triumfal întreaga 
tară, pentru a se opri la Alba Iulia 
in anul 1 600. Poetul spune in acest 
moment : „De mult visau eroii și 
jinduiau Carpatii / Să știe Una tara, 

să fie Una frații !“, iar Mihai Bra
vul, aclamat de popor, proclamă : 
„E visul meu de aur / Ce va prin- 
de-ntruchipare / Redobindind prin 
lupte întreagă măreția ; / Egal iubin- 
du-mi fiii / Egală-ntre popoare / Și 
liberă și demnă / Se-nalță Româ
nia !“

„Cine trece Oltul mare ? / Ce vi
teaz răzbunător ?“ — întreabă un 
cîntec pornit din meleaguri mehedin- 
tene. Și Tudor cuvîntă : „Către tot 
norodul omenesc din București si din 
celelalte orașe și sate ale Tării Ro
mânești. Dreptate si slobozenie... Ve- 
niti dar. fraților, cu toții, care aveți 

arme, cu arme, iar care nu veți avea 
arme, cu furci de fier și cu lănci... 
Căci ne ajunge, fraților, atita vreme 
de cînd lacrimile noastre nu s-au mai 
uscat... Căci patria este norodul, nu 
tagma jefuitorilor !“

Și iată, lumina dezvăluie, la Bucu
rești. un podium de pe care Bălces- 
cu. înconjurat de țărani și orășeni, 
începe un patetic dialog cu Avram 
Iancu, aflat în mijlocul moților săi, 
peste Carpați. In acordurile cîntecu- 
lui „Deșteaptă-te, Române 1“ cei doi 
mari revoluționari pașoptiști se apro
pie unul de altul, iar fiii aceluiași 
popor de dincoace și de dincolo de 
Carpați desfășoară pe întinsul țării 
tricolorul. După 1848, pe scena țării 
se ivește altă bornă de hotar — 1859. 
Alexandru Ioan Cuza, într-o vibrantă 
alocuțiune către patrie, spune : „Des- 
fereeîndu-ti duhul, Românie. / Și, din 
revoltă, jertfe, luptă / Unită te-a-n- 
chegat, pentru vecie", iar mulțimile 
se prind în entuziasta Horă a unirii.

1877. Spectacolul înmănunchează o 
suită de memorabile momente mar
cante ale acestui glorios an. De la 
București se înaltă peste toată tara 
glasul lui Kogălniceanu. care citește 
proclamația Independenței de stat a 
României. Detașamente de dorobanți 
și roșiori se aliniază spre Dunăre. în 
fata lor apare generalul Cernat, care 

dă citire ordinului de luptă : „Ofițeri, 
subofițeri, caporali și soldați, in mo
mentele grave prin care trece țara 
noastră. România întreagă are ochii 
ațintiți asupra voastră, ea pune în 
voi toate speranțele... Drapelul sub 
care luptați este în mijlocul vostru... 
U.rmați-1, dară, vitejește. Cind odată 
laurii păcii vor reînverzi pe cîmpiilâ 
și munții României. Patria, cu recu
noștință. va înscrie numele bravilor 
ei apărători pe frontispiciul Indepen
denței Române !...". Și. ca la un 
semn, trupele române trec Dunărea, 
iar în replica cronicii plastice a tri
bunei și a celor două ecrane apare 

harta operațiunilor, urmată de sce
ne din grafica epocii înfătișînd bă
tăliile de la Grivita. Plevna și Smir- 
dan. în timp ce dorobanții si roșio
rii iși desfășoară dispozitivele de 
luptă, deasupra stadionului răsună 
cunoscutele versuri ale lui Coșbuc : 
„Strecurați prin plumb și săbii do
robanții drum deschid / Inimoși s-a- 
zvîrl prin șanțuri și de-a valma 
sar pe zid...". Sau cintecul de luptă 
„Trompetele răsună". Gornistul dă 
semnalul ultimului asalt : Victorie ! 
Și, la reîntoarcerea trupelor birui
toare, le iese in întîmpinare Alec- 
sandri. cu oda lui de slavă : „O, co
pii ! de voi sint mindru, simt acea 
mindrie mare / Care crește cu mă
rirea unui neam in deșteptare / 
Mi-am văzut visul cu ochii, de-acum 
pot să mor ferice ! / Astăzi lumea 
ne cunoaște : Român zice. Viteaz 
zice". Iar letopisețul alcătuit din ima
ginile desfășurate pe fundalul tri
bunei, reproducind cuvintele lui Ko
gălniceanu, consemnează ca într-un 
final apoteotic : „9 Mai 1877. Sîntem 
independenți. Sintem o națiune de 
sine stătătoare

Victorie ! Acest cuvînt de înaltă 
tensiune a pus stăpînire pe întreaga 
atmosferă. Ostașii noștri se întorc vic
torioși la vetrele lor, in entuziasmul 

mulțimii și In acordurile înălțătorului 
imn „Trompetele răsună".

De la această piatră de hotar a 
Istoriei, evenimentele, înfățișate cu 
mijloacele specifice și variate ale 
spectacolului de mari proporții, se 
succed firesc, în ritmuri tot mai
alerte, spre momentele marcante ale 
istoriei contemporane, care se
adaugă ca nestemate de preț ale
gloriosului centenar.

Alba Iulia, 1 decembrie 1918. O dată 
care, alături de cea a proclamării 
independentei, s-a înscris definitiv, 
cu slove de purpură. în calendarul 
conștiinței noastre, demonstrind că 

formarea statului național unitar ro
mân nu a fost rezultatul unui eve
niment de conjunctură, al înțelegeri
lor intervenite la masa tratativelor. 
Este redată sugestiv Unirea Transil
vaniei cu patria-mumă care a con
stituit înfăptuirea firească a năzuin
țelor seculare de unitate ale poporu
lui nostru, a visului de ayr pentru 
care au luptat și s-au jertfit nenumă
rate generații de înaintași.

8 Mai 1921. Zi memorabilă în isto
ria patriei, ziua creării Partidului 
Comunist Român, care a marcat o 
etapă nouă, superioară, de puternic 
avînt în desfășurarea luptelor poli
tice și sociale purtate de masele largi 
populare din țara noastră. Aidoma 
unui fluid incandescent, in aer se re
varsă acordurile și versurile mobili
zatoare ale Imnului muncitorimii ro
mâne „Sus muncitori și-nainte !“.

Pe scenă evoluează acum grupuri 
de muncitori care, împinzind țara 
cu steaguri roșii, demonstrează îm
potriva exploatării, pentru ca apoi, 
în anii grei ai ilegalității, să asistăm 
la organizarea temeinică, sub condu
cerea partidului comunist, a luptei 
clasei muncitoare, a întregului po
por în vederea înlăturării domina
ției fasciste, pentru înfăptuirea in
surecției armate de la 23 August 
1944.

Ostașii întorși de pe front, luptă
torii din gărzile patriotice, munci
tori și țărani, conștienți de dobin- 
direa adevăratei , independențe na
ționale, se regrupează cu hotărîre pe 
frontul reconstrucției, al prefacerii 
revoluționare a țării. Sînt secvențe 
de mare forță sugestivă, care vorbesc 
în chip, elocvent despre cea mai pro
fundă și mai temerară operă înfăp
tuită de poporul nostru, construirea 
unei societăți noi, a unei Românii în
floritoare, independente, respectate 
în lume — România socialistă. De la 
acest punct, scena îmbracă o suită 

de tablouri desprinse parcă din cea 
mai fierbinte realitate. In ritmul 
săltăreț al melodiei „Vine, vine pri
măvara" se ivesc mai întîi șoimii 
patriei. în uniformele lor galbene și 
albastre. întreeîndu-se în cîntec și 
jocuri specifice vîrstci. după care 
urmează un montaj al pionierilor 
menit să dezvăluie, sub multiplele lui 
aspecte, universul copilăriei fericite 
într-o tară liberă și demnă. în care 
nu există alt bun mai de preț decît 
omul. Și tot în acest context se în
scriu în continuare evoluțiile, pline 
de gratie și vigoare tinerească, ale e- 
levilor și studenților, conturate din 
elemente alegorice oferite de proce
sul pregătirii lor pentru muncă si 
viată.

O semnificație deosebită dobîndește 
în structura spectacolului ampla 
compoziție alegorică menită să pună 
în evidentă uriașul efort constructiv 
al societății noastre noi, concretizat 
în noi fabrici, orașe și hidrocentrale, 
în bogata creație materială și spiri
tuală a oamenilor muncii uniți întru 
același crez și ideal, al înfăptuirii mă
rețelor obiective ale Congresului al 
XI-lea al partidului, a Programului 
partidului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 

înaintare a României spre comunism. 
Mozaicul în perpetuă mișcare, reali
zat cu ajutorul unor multiple ele
mente plastice, menite să sugereze 
infinitul peisaj al muncii din uzine, 
de pe ogoare și de pe șantierele crea
ției spirituale, sugerează imaginea- 
simbol a hărniciei întregului popor, 
însuflețit și îmbărbătat în permanență 
de exemplul neobosit al secretarului 
general al partidului, de pilda vie a 
conducătorului devotat trup și suflet 
măreței cauze a edificării socialiste 
a patriei și zidirii unei ordini mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră. mereu printre oameni, mereu la 
datorie pentru oameni.

Iar cînd, pentru o clipă, urgia oar
bă a cutremurului abate asupra edi
ficiilor durate cu sudoare tăvălugul 
ei distrugător, poporul. împreună cu 
cîrmaciul său erou, se ridică mai pu
ternic. pentru a înainta mai repede, 
mai dirz pe drumul de pe care nici 
o stavilă nu este în stare să-l abată. 
Regăsim astfel, în această amplă 
epopee, convingerea nestrămutată în 
adevărul că munca liberă si unită a 
tuturor reprezintă reazemul de ne
clintit pe care oamenii muncii de 
loate naționalitățile din patria noas
tră înalță tot mai sus și mai trainic 
edificiul măreț al independentei și 
suveranității patriei.

De aceea. încheind șirul marilor 
adevăruri rostite în seara aceasta pe 
scena stadionului de atîtia iluștri 
tribuni înaintași, cuvintele simple și 
înțelepte, izvorîte parcă din inimile 
noastre, îndemnurile dătătoare me
reu de noi încrederi și puteri ale 
celui dintîi cetățean al țării se con
stituie într-o Înflăcărată chemare 
adresată întregii noastre națiuni : 
„Toate transformările sociale și ma
rile înfăptuiri realizate in tara 
noastră sînt rezultatul luptei de 
veacuri a maselor muncitoare, a ce
lor mai luminați ginditori revoluțio
nari si patrioti ai tării, sint rodul 
eforturilor întregului popor român. 
Generațiilor de azi istoria le-a hă
răzit fericirea de a vedea înfăptuin- 
du-se visurile si dorințele cele mai 
cutezătoare ale înaintașilor, lor le-a 
revenit misiunea de a făuri viitorul 
de aur al patriei. Pentru partidul 
nostru, pentru toți comuniștii din 
România nu există datorie mai sfîntă 
decît aceea de a-si închina viata con
tinuării acestei opere minunate, de a 
duce mai departe făclia luminoasă a 
progresului, independenței si suvera
nității naționale, de a face să strălu
cească tot mai puternic chipul Româ
niei socialiste".

De aceea, atunci cînd, deasupra 
vastei boite a stadionului, răsună 
versurile limpezi ale jurămintului 
pentru libertate si independentă — 
„In frunte cu omul, in toate uman, / 
De independentă legat pe vecie, / 
Noi, fiii pămintului daco-roman, / 
Jurăm să vămii pentru veci Românie/ 
Un liber, ferice popor suveran / Po
por suveran / Jurăm" — din inimile 
înflăcărate ale zecilor de mii de oa
meni din tribune izbucnește răspunsul 
într-un singur glas si într-un singur 
cuvînt : Jurăm !

Spectacolul, la a cărui reușită și-au 
dat concursul nu mai puțin de 10 000 
de participant!, se incheie cu cinte
cul „E scris pe tricolor unire", in
tonat de toți cei aflați în tribune. 
Pe fundalul tribunei este conturat 
portretul luminos al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Urale și aplauze 
îndelungi sint adresate de toți cei 
prezenti tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii române, al României socialiste.

Dumitru TtRCOB
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Salutul delegației

de vechi militanți

ai mișcării muncitorești

Mult stimate tovarășe secretar 
genera],

Tovarășe șl tovarăși,
Vă rog să-m! permiteți ca, în nu

mele veteranilor militanți ai parti
dului nostru, să aduc un cald salut 
sesiunii comune solemne a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român și a Marii Adunări Națio
nale.

Doresc să exprim înalta apreciere 
pentru faptul că partidul nostru — 
păst.rind mereu vii tradiții scumpe 
nouă, tuturor — cinstește într-o a- 
semenea emoționantă atmosferă is
torica victorie de acum o sută de 
ani a poporului nostru, cucerirea in
dependenței de stat a României, să 
dau glas adîncii bucurii și satisfacții 
de a fi prezenți la acest istoric eve
niment

Știm cu toții că istoria poporului 
român este istoria unor necontenite 
bătălii pentru apărarea ființei sale 
naționale și neatirnare.

O luptă grea, plină de sacrificii, 
încununată, acum un secol, de vic
toria obținerii independenței.

Cinstind memoria eroilor războiu
lui de la 1877, aducem, totodată, 
omagiul și recunoștința noastră tu
turor acelora care și-au dat viața 
pentru ca poporul nostru să fie stă- 
pin pe destinele sale.

Jertfele lor n-au fost zadarnice.
Noi făurim astăzi, sub conducerea 

înțeleaptă a partidului, socialismul, 
visul de aur al înaintașilor, al ge
nerațiilor de revoluționari din în
treaga noastră istorie.

Este o mare satisfacție pentru noi, 
comuniștii mai virstnici, că in frun
tea partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
omul care și-a dedicat întreaga sa 
viață fericirii poporului român.

întregul popor, noi toți dăm o 
înaltă apreciere muncii sale neobo
site în vasta operă de edificare a so
cialismului și comunismului, contri
buției excepționale pe care o aduce 
la întărirea independenței și suve
ranității noastre naționale, la apă
rarea intereselor vitale ale țării, la 
promovarea ideilor păcii și înțelege
rii între popoare.

Am participat o bună parte a vie
ții la o perioadă istorică de confrun
tări de clasă foarte aspre. în aceste 
aprige bătălii, cei ce muncesc au 
pus, pe steagul lor revoluționar, de
viza luptei pentru dreptate socială 
și independență.

Muncitorimea română, clasă în 
formare, împreună cu țărănimea au 
luptat cu arma în mînă în războiul 
pentru independență din 1877. Ideea 
care i-a însuflețit și le-a dat tărie 
și curăț a fost fericirea patriei, li
bertatea și independența sa.

Continuînd tradițiile revoluționara 
ale poporului român, partidul nostru 
comunist, încă de la înființarea sa, 
a situat în fruntea obiectivelor sale 
fundamentale lupta pentru unitatea 
și integritatea teritorială a Româ
niei.

Adevărata Independență însă am 
obținut-o în anii socialismului, cînd 
partidul nostru a pus pe prim plan 
dezvoltarea puternică a industriei, a 
agriculturii și a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale.

România socialistă și-a cîștigat un 
nume de prestigiu pe toate meridia
nele, dezvoltă relații cu toate statele 
lumii.

Cea mal mare cinstire a celor care 
s-au jertfit este aceea de a munci 
fără preget, așa cum ne îndeamnă 
secretarul general al partidului, pen
tru înflorirea României socialiste, 
chezășie sigură a consolidării suve
ranității și independentei noastre 
naționale.

în aceste momente sărbătorești ne 
reînnoim legământul solemn față de 
partid, față de secretarul său gene
ral, de a ne îndeplini datoria 6fîntă 
și scumpă tuturor generațiilor de a 
duce patria noastră socialistă, liberă 
și independentă, spre visul de aur al 
omenirii — comunismul.

Salutul delegației

muncitorilor

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Stimați tovarăși,
Vin la această solemnă sesiune, cu 

profundă și firească bucurie,_ pentru 
a exprima omagiul pe care întreaga 
noastră clasă muncitoare îl aduce din 
adincul simțirii si conștiinței sale 
centenarului independenței — mo
ment înscris cu litere de aur în is
toria noastră națională. Muncitorii 
României socialiste, continuatori ai 
unor glorioase tradiții de luptă revo
luționară, de înflăcărat patriotism, 
dau o înaltă cinstire acestei zile, In 
care, acum un secol, se realiza o mă
reață încununare a luptelor purtate 
de nenumărate generații împotriva 
asupritorilor, pentru libertatea, inde
pendență și unitatea țării.

Avem azi o țară puternică, cu ade
vărat independentă, înfloritoare. Cu 
fiecare an izbînzile muncii noastre, 
sub conducerea partidului nostru co
munist, în ciuda oricăror greutăți, au 
fost tot mai mari. Roadele eforturi
lor întregului popor, strîns unit sub 
steagul roșu al partidului, au tăcut 
ca viața noastră să fie mereu mai 
luminoasă, să crească gradul de civi
lizație și bunăstare. Un exemplu con
cret 11 avem și in recentele hotărîrl 
ale conducerii partidului și statului 
privind creșterea nivelului de trai, 
adoptate la inițiativa dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem mîndrl să știm că la toate 
aceste izbînzi ale construcției socia
liste, clasa muncitoare, clasa condu
cătoare din România, si-a adus o con
tribuție deosebită, că prin aceasta se 
bucură de prețuirea și Încrederea în
tregului popor.

Aplicînd în viață politica partidu
lui de industrializare socialistă a ță
rii, urmînd îndemnurile și indicațiile 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. am făurit o industrie viguroasă, 
modernă, am înălțat noi fabrici și 
uzine pe întreg cuprinsul țării, în
scriind tot mai energic industria ro
mânească — cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului — la 
nivelul cerințelor tehnicii contem
porane.

Viața a demonstrat că numai prin 

crearea unei Industrii puternice, prin 
dezvoltarea neîntreruptă a forțelor 
de producție se pot asigura Indepen
dența reală, progresul rapid al țării, 
afirmarea noastră demnă și liberă în 
lume. De acest adevăr este profund 
pătrunsă muncitorimea țării. Slujirii 
acestui adevăr îi dedicăm cu exem
plară răspundere muncitorească e- 
nergiile și puterea de muncă, viața 
noastră.

Devotați cu trup și suflet cauzei 
partidului, urmînd înălțătorul exem
plu comunist pe care dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
îl dați neobosit, zi de zi, întregii 
noastre națiuni, militînd pentru fău
rirea unei noi și mărețe istorii a pa
triei socialiste, pentru dezvoltarea li
beră și independentă a României, 
noi, muncitorii, ne angajăm, în acest 
moment solemn, în fața partidului și 
a poporului, a celui mai iubit fiu al 
său, secretarul general al partidului, 
că vom urma cu devotament și spi
rit revoluționar politica internă si ex
ternă a partidului. Prin muncă eroi
că, avîntată, prin rodul brațelor noa
stre harnice, neobosite, vom spori ne
contenit avuția națională, contribuind 
astfel Ia consolidarea independenței 
— ideal atît de scump poporului ro
mân — iar, dacă împrejurările o vor 
cere, vom face din brațele muncii 
scut de apărare cuceririlor revoluțio
nare ale patriei socialiste.

Așa cum ne-a tnvătat partidul, așa 
cum cu atâta forță de convingere, 
prin patriotice îndemnuri, ne-ati în
vățat dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, noi, mun
citorii României socialiste, ne anga
jăm să facem totul pentru a fi la 
înălțimea misiunii încredințate de 
partid clasei muncitoare, pentru a în
făptui neabătut istoricul Program a- 
doptat de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Salutul delegației

veteranilor de război

îngăduiți-mi. mult stimate to
varășe comandant suprem, să a- 
duc, la rîndul meu. un ostășesc oma
giu mărețului centenar al indepen
denței. Am cinstea să fiu, la această 
emoționantă sărbătoare, un sol al ce
lor mai vechi ostași ai țării, al vete
ranilor, ale căror sentimente adinei 
aș vrea să le tălmăcesc, odată cu ce
le alo mele — soldat de altădată, 
soldat și acum, în slujba patriei.

Răscolitoare este aducerea aminte, 
întoarcerea cu gîndul Ia campania 
din 1877-1878, la cei ce s-au bătut pe 
redute și au căzut sub gloanțe și o- 
buze pentru neatîrnarea României 
este cinstire pioasă și, mal mult de- 
cit atît. exprimă un sacru legămînt. 
In războiul pentru independență pri
meau o nouă strălucire străvechea 
dragoste de vatră și tot atît de stră
vechea virtute militară românească, 
scumpe moșteniri, transmise pînă la 
noi, din moși strămoșii noștri, prin 
chipuri nemuritoare de eroi în eroice 
vremuri.

Flacăra acestor moșteniri a fost 
purtată cu cinste de cei care în 1917 
au înscris cu piepturile lor si cu mâi
nile încleștate pe arme nemuritorul 
„pe aici nu se trece !“. ca și de cel 
care. în războiul antihitlerist, pe Mu
reș, pe Tisa sau în Tatra, s-au a- 
runcat în luptă fără să se cruțe, 
purtind în sufletele lor chipurile 
știute si neștiute ale tuturor oștenilor 
români dinaintea lor. ca o chemare, 
ca o poruncă.

De aceea spunem că amintirea este 
și legămînt. Evocînd sacrificiile vi
tejilor de altădată, sîntem toți, indi
ferent dacă vîrsta ne dă năvală sau 
dacă ne apasă umerii, oșteni ai pre
zentului. nestrămutat! în devoțiune 
și veghe pentru țară, pentru Repu
blica Socialistă România care, grație 
politicii profund patriotice a 
Partidului Comunist Român, nicicînd 
n-a fost mai liberă și mai Indepen
dentă ca astăzi. Este așa cum au vi
sat-o bunii și străbunii noștri, doro
banții la Grivița și Smîrdan. cum am 
visat-o noi, cei care am cunoscut 
tranșeele a două războaie mondiale.

Trăind intens sentimentele de pro
fundă satisfacție pentru mărețele 
împliniri socialiste, gîndurile noastre 
se îndreaptă pline de recunoștință 
către primul bărbat al tării, de a că
rui neobosită activitate este legată 
epoca înălțării României pe * trepte 
tot mai înalte de civilizație și pro
gres, către cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, veteranii, știm prea bine că 
armata de astăzi, mândră si cu frun
tea sus, însuflețită deopotrivă de pil
dele înaintașilor și de măreția misiu
nii de strâjuitoare a cuceririlor so
cialiste. își face cu prisosință datoria 
către străvechea și atît de noua 
Românie. Privim cu drag pe ostașii 
pregătiți și luminați cu înțelepciune 
de partid și în gînd ne potrivim pașii 
în cadența marșului lor tineresc. Sîn
tem în rînduri cu ei, cu întregul 
popor, umăr la umăr, gata oricînd, Ia 
chemarea patriei, la ordinul coman
dantului suprem, să slujim cauza in
dependentei și libertății națiunii 
române.

Salutul delegației

țăranilor cooperatori

Mult stimate șl iubite tovarășe 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Cu sentimente de puternică mândrie 

patriotică, țărănimea patriei noastre, 
toți oamenii muncii din agricultură 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — aduc emoțio
nantul omagiu la acest înalt forum 
care cinstește în mod solemn împli
nirea a 100 de ani de la obținerea 
independentei de stat a României.

Nu demult. In această imensă sală, 
de la înalta tribună a Congresului 
țărănimii a răsunat din nou hotă- 
rirea noastră supremă prin vocea 
cea mai autorizată a națiunii — 
secretarul general al partidului — de 
a da viată perspectivelor minunate 
prefigurate de Programul Partidului 
Comunist Român pentru dezvoltarea 
și înflorirea agriculturii, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării națiu
nii noastre socialiste. In acest ceas 
solemn, noi. oamenii muncii de pe 
ogoare, ne angajăm. în fata 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm cu hărnicie, 
pricepere și sporită putere de mun
că pentru realizarea exemplară a 
îndatoririlor ce ne revin din hotărî- 
rile Congresului al XI-lea al partidu
lui, convinși că prin rodnicia muncii 

noastre contribuim activ la înflorirea 
și înălțarea continuă a patriei, la 
întărirea independenței ei naționale. 
Ne facem astfel și o datorie de 
onoare fată de înaintașii noștri, față 
de cei peste zece mii de ostași că- 
zuți sau răniți pe fronturile de luptă 
acum o sută de ani. în marea lor 
majoritate oameni ai satelor care 
și-au lăsat plugul în brazdă ca 
să devină dorobanți, roșiori, călărași, 
cu gîndul la independentă, la drep
tate socială, la înălțarea României.

Visul luminos al înaintașilor noștri 
»-a realizat pe deplin azi. Satul 
românesc al acestui timp eroic este 
locul marilor transformări revolu
ționare. întrupînd — prin cooperati
vizarea agriculturii și puternica el 
dezvoltare — politica înțeleaptă a 
partidului de rezolvare pentru pri
ma dată în istorie a problemei 
agrare, de ridicare continuă a satu
lui românesc spre o viață de bună
stare și civilizație, spre o viată 
trăită în libertate și demnitate.

Cu adînca dragoste și profunda 
stimă pe care vi le purtăm 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. fiu ales al 
poporului, minunat exemplu de 
dăruire comunistă pentru cauza 
nobilă a propășirii României pe 
drumul comunismului, ne legăm 
solemn în această zi de 9 Mai, 
înscrisă în calendarul sufletelor 
noastre, cu înaltul cînt al indepen
denței că vom face totul pentru 
realizarea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. de ridicare a României pe 
noi culmi de progres, bunăstare și 
civilizație.

Omagiul tineretului

și studenților

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
In aceste momente solemne de 

sărbătorire a centenarului indepen
dentei de stat a României, aducem, 
în numele tinerei generații a patriei, 
un respectuos și vibrant omagiu îna
intașilor, celor care au făurit prin 
veacuri glorioasa epopee a luptei 
poporului român pentru libertate și 
independență națională.

Poporul, marii bărbați ai Istoriei 
noastre au înscris de-a lungul se
colelor pagini de eroism, de sacri
ficiu, transmițînd prin crezul și 
jertfa lor un neprețuit și mereu ac
tual îndemn : nimic nu poate fi mai 
presus decît lupta pentru apărarea 
și afirmarea ființei naționale, pentru 
libertatea socială și națională. Trup 
din trupul țării, identifieîndu-se ple
nar cu destinul ei, urmînd cu 
profund devotament și nețărmurită 
încredere partidul, tînăra generație 
va purta mai departe prin vremuri, 
prin realizări demne de timpul eroio 
al construcției socialiste, lecția 
nemuritoare a înaintașilor.

Avem azi în fruntea țării un 
partid cutezător, revoluționar, expo
nent strălucit al idealurilor și voin
ței întregului nostru popor. Avem 
azi o țară puternică și înfloritoare, 
liberă și independentă, care 6e afir
mă cu demnitate în rîndul națiuni
lor lumii, o țară al cărei dorit „vii
tor de aur“ se edifică prin voința 
unanimă a poporului, strîns unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general. In această zi de sărbătoa
re, toți tinerii țării își îndreaptă 
gindurile de fierbinte recunoștință și 
dragoste către cel mai cutezător apă
rător și înfăptuitor al aspirațiilor vi
tale ale națiunii noastre, cel mai 
dirz continuator al cauzei libertății 
sociale și naționale, al progresului 
comunist al patriei, secretarul gene
ral al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Acum, la centenarul independen
tei. ne angajăm în fața dum
neavoastră. cel mai autorizat ex
ponent al vrerilor națiunii noastre, 
înalt model revoluționar al tinere
tului, că vom sluji cu dăruire po
porul, vom lupta neabătut pentru 
triumful viitorului comunist al pa
triei, unită pe veci prin dragostea și 
strădania fiilor săi, indiferent de 
naționalitatea lor. Ca vlăstare cre
dincioase ale acestor meleaguri atît 
de încercate, vom pune întotdeauna 
mai presus de orice cauza partidu
lui, iar, dacă va fi nevoie, sîntem 
gata să ne dăm sîngele și viața pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a independenței 
și suveranității naționale. <

Ne vom face un titlu de onoare 
din a susține și a milita activ pen
tru afirmarea deplină în viața inter
națională a principiilor politicii ex
terne a partidului și statului nostru
— deplina egalitate in drepturi, res
pectul independentei și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
Interne și avantajul reciproc, re
nunțarea la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței, respectul dreptu
lui sacru al fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător destinele — 
principii al căror strălucit promotor 
este întîiul fiu al patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Nutrind ferma convingere că la 
trecutul mare al țării un prezent 
atît de tumultuos prin energiile sale 
creatoare nu poate pregăti decît un 
mare viitor, ne angajăm în mod 
solemn în fața partidului, a 
secretarului său general, de a face 
totul pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, a Programu
lui Partidului Comunist Român, car
ta civilizației socialiste și comuniste 
pe pămîntul scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.

Salutul delegației

oamenilor de știință

și cultură

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați tovarăși,
Aduc In fața dumneavoastră un 

fierbinte omagiu de considerație și 
respect din partea oamenilor de ști
ință și cultură din țara noastră, față 
de mărețul moment istoric pe care îl 
trăim astăzi, cînd celebrăm o sută de 
ani de la proclamarea neatîrnării po
porului român. Istoria patriei ne ara
tă că. dintotdeauna. oamenii de ști
ință și cultură valoroși au fost strins 
legați de lupta poporului nostru pen
tru independentă, pentru dreptate 
socială. Prezenți pe cîmpul de luptă, 
acolo unde se hotărau destinele pa
triei, angajați în marile bătălii de 

clasă, în numele dreptății șl echității 
sociale, oamenii de știință și-au făcut 
un titlu de onoare din a-și identifica 
viața, din a-și contopi idealurile cu 
cauza libertății și demnității națio
nale.

In anii socialismului, prin politica 
partidului, știința și cultura au fost 
ridicate la cel mai Înalt rang, au 
devenit cu adevărat bunuri ale în
tregului popor. Intelectualitatea ro
mânească a dobîndit deplina liber
tate de creație, de afirmare pe toata 
planurile vieții economice și sociale. 
Continuînd pe o treaptă superioară 
tradițiile progresiste ale științei și 
culturii naționale, asemeni întregului 
popor, oamenii de știință și cultură 
militează pentru înfăptuirea cu ab
negație și profund devotament a în
țelepte) politici a Partidului Comu
nist Român, își dedică toate forțele 
dezvoltării și înfloririi patriei socia
liste, consolidării suveranității și in
dependenței naționale.

îngăduiți-mi să-mi îndeplinesc o 
îndatorire de onoare, să mă fac ex
ponentul tuturor conștiințelor crea
toare ale tării afirmînd, în acest ca
dru solemn, sărbătoresc, că noi, oa
menii de știință, dăm o înaltă apre
ciere contribuției strălucite a tovară
șului.Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
științei și culturii, la propășirea pa
triei și înălțarea ei pe cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, la creș
terea prestigiului României în lume.

Vă aducem, tovarășe secretar gene
ral, și cu acest prilej, mulțumirile 
noastre, ale intelectualității româ
nești pentru orientările date nouă, 
de a lega cercetările științifice de 
viață, de cerințele dezvoltării țării, 
în concordanță cu cele mal înaintate 
cuceriri ale științei și tehnicii pe plan 
mondial.

în numele tuturor celor care mun
cim în domeniul științei și culturii, 
ne angajăm solemn să participăm cu 
toată forța noastră creatoare la întă
rirea puterii economice a tării, prin 
soluționarea problemelor privind va
lorificarea superioară a tuturor resur
selor naturale de care dispunem. în
noirea tehnologiilor de fabricație și a 
produselor, elaborarea de soluții con
crete pentru folosirea cit mai efi
cientă a tuturor rezultatelor cunoaș
terii pentru transformarea naturii în 
folosul omului. Cu sentimentul mari
lor răspunderi ce ne revin, îngădu
iți-mi, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să exprim angajamentul 
unanim al oamenilor de știință șl 
cultură ai tării de a sluji cu dăruire 
patriotiță cauza partidului și poporu
lui, de a aplica neabătut în viață 
Programul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism, 
așezînd la baza întregii activități de 
cercetare științifică rezolvarea ne
voilor reale ale economiei naționale. 
Ne vom strădui ca rezultatele activi
tății noastre să se materializeze cît 
mai curînd în producție, în viața so
cială, în progresul și bunăstarea oa
menilor muncii. Vom acționa, stima
te tovarășe secretar genera], cu toa
tă dăruirea pentru a face din știința 
românească un factor tot mai activ 
în transformarea vieții și societății 
noastre, considerînd aceasta ca un 
aport al nostru la cauza independen
tei și suveranității țării, la creșterea 
prestigiului internațional al României 
socialiste.

Salutul delegației

uniunilor de creație

literar-artistică

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Sărbătorim astăzi cu adincă emo

ție un moment solemn, împlinirea 
unui veac de cînd poporul român 
și-a cucerit prin eroică luptă și dă
ruire independența națională. Ne 
înclinăm în fața ctitorilor de țară și 
a maselor largi populare, a căror 
contribuție de singe a fost hotări- 
toare în istoria devenirii noastre. 
Ne înclinăm în fața celor mai lumi
nate minți, care și-au făcut din 
cauza poporului propria lor cauză, 
l-au urmat și i-au luminat destinul, 
fiind mereu în cursul istoriei noas
tre acolo unde poporul și-a făurit 
propria sa istorie. Purtîndu-le o 
nestinsă și înaltă prețuire, avem 
totodată conștiința că adevărata îm
plinire și adevărata independență a 
României s-au înfăptuit în anii so
cialismului, ani la temelia cărora se 
află tot ce poporul a avut și are mai 
bun, curajul, hărnicia, inteligența, 
omenia — tezaur fructificat liber 
consimțit de cînd ne-am asumat 
măreața sarcină de făurire a unei 
lumi noi și a unui om pe măsura 
acestei lumi. Pentru această trans
formare a României într-o nați
une liberă și independentă, mul
țumim fierbinte partidului nostru, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin a cărui 
muncă și activitate neobosită țara 
noastră și-a dobîndit în lume un Ioc 
demn și plin de lumină. Noi, crea
torii de cultură și artă, sîntem 
mîndri că în fruntea partidului nos
tru se află bărbatul care, asemeni 
marilor noștri înaintași, Ștefan cel 
Mare și Mihal Viteazul, luptă pen
tru ca poporul să trăiască în liber
tate ; care, asemeni lui Bălcescu, sus
ține că o națiune fără independență 
națională nu este liberă ; omul po
litic care, asemeni lui Kogălniceanu, 
luptă pentru afirmarea personalității 
României, inviolabilitatea și dem
nitatea României. Așezăm la a- 
cest prilej solemn personalitatea 
președintelui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. alături de tot ce 
a dat acest neam mai bun, expri- 
mîndu-ne astfel admirația față de 
clarviziunea și cutezanța cu care a 
condus și conduce nemijlocit reali
zările țării noastre, politica internă 
și externă a României.

Poporul român nu s-a abătut 
nicicind de la vrerile sale și în a- 
ceastă credință și cale statornică stă 
puterea țării. Aici se află și indes
tructibilul legămînt dintre partid și 
popor. Este considerabilă răspun
derea oamenilor de artă și cultură 
în dezvoltarea și cinstirea acestui 
legămînt din care s-a format omul 
nou, socialist. Noi știm că mai avem 
multe de înfăptuit pentru a fi la 
înălțimea cutezanței și marilor în
datoriri izvorîte din Programul 
partidului. Indiferent de limba pe 
care o vorbim, ca oameni de artă 
și cultură punem la temelia menirii 
noastre, în primul rînd, graiul unic 
al muncii, aJ dragostei de patrie, al 
stimei față de valorile socialiste. Pe 
temeiul acestor adevăruri, făcîn- 
du-mă interpretul opțiunilor funda

mentale ale celor ce făuresc arta și 
cultura contemporană, dau glas an
gajamentului de a sluji cu dragoste, 
adevăr și nobilă dăruire idealurile 
pentru care dumneavoastră, în frun
tea partidului nostru, luptați cu pil
duitoare pasiune comunistă. Avînd 
mereu vie lecția artistică, civică a 
marilor noștri înaintași, Vasile Alec- 
sandri, Mihai Eminescu, Nicolae 
Grigorescu, Ciprian Porumbescu, 
George Coșbuc, care au făcut să vi
breze In operele lor eroica luptă a 
poporului român pentru independen
ță, demnitate și unitate națională ; 
pornind de la Programul partidului, 
de la indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — scriitorii, compozitorii, 
artiștii plastici, toți slujitorii spiri
tuali ai omului de azi, constructor 
al societății socialiste, ne angajăm să 
ne dăruim întreaga capacitate de 
muncă și creație oglindirii în opere 
durabile, pătrunse de înflăcărat pa
triotism. a măreței epopei pe care 
poporul muncitor o desăvîrșcște as
tăzi in scumpa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România.

Salutul delegației

Consiliului oamenilor

muncii de naționalitate

maghiară

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Asemeni tuturor cetățenilor României 

socialiste, oamenii muncii de 
naționalitate maghiară participă cu 
multă bucurie și satisfacție la 
marea sărbătoare prilejuită de cen
tenarul cuceririi independenței de 
stat a României. Credincioși frăției 
revoluționare, cu adinei tradiții, 
dintre români și maghiari, fideli față 
de simbolurile pe care le-au lăsat 
pentru totdeauna istoriei Doja, 
Horea, Mihai Viteazul, sintem legați 
cu trup și suflet de aceste meleaguri, 
ale căror coordonate geografice sînt 
totodată coordonate ale sentimente
lor și ale istoriei, dobindind noi și 
emoționante valențe în spațiul de azi 
al patriei socialiste.

Uniți pe veci in ctitorie și revolu
ție, fericiți că trăiesc și muncesc în
tr-o țară liberă, independentă, oa
menii muncii maghiari aduc patriei 
dragi prinosul lor de fapte construc
tive, întruchipate în beton, în fier, 
în grîu sau în poezie. Căci patria pe 
care o iubim își împarte bunurile 
frățește între toți fiii săi.

Iată de ce recunoștința pe care o 
exprimăm față de conducerea parti
dului, față de dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, este 
adîncă șl autentică. Ea se întemeiază 
pe grija și atenția pe care le mani
festați față de dezvoltarea armoni
oasă a tuturor zonelor țării, față de 
valorificarea deplină a energiilor și 
calităților tuturor fiilor patriei, indi
ferent de naționalitatea căreia îi 
aparțin, pentru accesul larg al tutu
ror cetățenilor la muncă — su
prema datorie a fiecăruia dintre 
noi — la învățămîntul de toate 
gradele, la bunurile artei și cul
turii. în conștiința noastră, succesele 
de amploare istorică ale poporului, 
programul care ne luminează viito
rul sînt unite organic cu numele și 
activitatea admirabilă, neobosită,' 
profund umanistă, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu.

Nouă ne este clară dimensiunea 
sarcinilor ce ne stau in față și vom 
face totul, umăr la umăr cu toți fiii 
țării, ca prevederile mobilizatoare 
ale cincinalului, obiectivele mărețe 
ale Congresului al XI-lea al partidu
lui să devină mărturii materiale și spi
rituale ale epocii eroice in care trăim.

Permiteți-ne ca, în această at
mosferă înălțătoare, să ne exprimăm 
din toată inima atașamentul nostru 
fierbinte și fără margini la politica 
generală a României socialiste, la 
poziția activă, profund creatoare a 
partidului și statului nostru, de afir
mare a principiilor independenței și 
suveranității, ale colaborării pașnice 
între popoare. în spiritul idealurilor 
păcii și socialismului.

Ne-am făurit, prin veacuri, îm
preună, un glorios trecut istoric. 
Trăim împreună un prezent de eroi
că muncă, în numele mărețelor țe
luri socialiste. Avem în față un vii
tor comun de idealuri luminoase, 
expresie a voinței întregului popor, 
izvoare ale muncii noastre entuzias
te, ale energiei noastre creatoare, pe 
care le vom consacra plenar trium
fului politicii interne și internațio
nale a partidului și statului nostru, 
victoriei depline a socialismului și 
comunismului în România.

Cu asemenea gînduri ne înfățișăm 
azi, la solemna aniversare centenară 
a independenței, convinși fiind că 
numai aici, în România socialistă, 
avem a ne împlini idealurile cele 
mai cutezătoare, că urmînd cu fide
litate Partidul Comunist Român, în
demnurile clarvăzătoare ale dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai ales fiu al po
porului, ne vom îndeplini îndatori
rile nobile ce ne revin față de patria 
socialistă, față de luminosul ei viitor 
comunist.

Salutul delegației

femeilor

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși și tovarășe,
îngăduiți-mi să aduc. în numele 

tuturor femeilor țării, un Însuflețit 
salut sesiunii solemne a Comitetului 
Central al partidului și a Marii 
Adunări Naționale, să exprim oma
giul. sentimentele de aleasă cinstire 
față de eroii neamului românesc 
care, prin vitejie neasemuită și grele 
jertfe de singe, au cucerit în urmă 
cu un veac independența de stat a 
României.

Sîntem astăzi cei mai fericiți că în 
fruntea tării și a partidului se află 
cel mai ales, stimat și iubit fiu al 
poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul de omenie, care 
încă din fragedă tinerețe și-a con
sacrat întreaga sa ființă înfăptuirii 
aspirațiilor istorice vitale ale po
porului din care s-a născut, patrio
tul înflăcărat care, cu înaltă răspun
dere comunistă, veghează neobosit 

ca Independenta națională a tării, 
libertatea și cuceririle noastre revo
luționare să fie apărate cu fermita
te. care militează pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă rog să-mi îngăduiți să exprim 
sentimentele de profundă recunoș
tință pe care milioanele de femei 
din patria noastră — românce, 
maghiare, germane și de alte na
ționalități — le nutresc față de 
conducerea partidului, față de 
dumneavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru minunatele condiții ce le-au fost 
create spre a se afirma tot mai 
mult în viata economică, politică și 
socială. în conducerea societății, 
pentru grija părintească ce o purtati 
familiei, ocrotirii mamei și copilu
lui. educării tinerei generații, ridi
cării continue a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului nostru.

Aducînd un profund omagiu 
secretarului general al partidului, 
femeile din tara noastră își îndreap
tă gîndurile cu aleasă prețuire că
tre tovarășa sa de luptă și de viață, 
mult iubita și stimata noastră tova
rășă Elena Ceaușescu. care prin 
devotamentul și abnegația comunistă 
dovedite în lupta pentru realizarea 
năzuințelor supreme ale poporului 
nostru, prin remarcabila sa activita
te politică și științifică constituie 
pentru ele un însuflețitor exemplu.

La această sărbătoare scumpă ini
milor noastre, femeile își reafirmă 
cu putere hotărîrea de a-și consacra 
toate forțele înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, de a munci cu pa
siune și dăruire în fabrici, uzine, pa 
ogoare. în laboratoare și școli, pen
tru realizarea integrală a Programu
lui Partidului Comunist Român, con
tribuind astfel la consolidarea și 
apărarea independentei naționale și 
înflorirea scumpei noastre patrii, la 
întărirea forțelor socialismului. Ia 
întărirea păcii și prieteniei între po
poare.

Pentru femeile din tara noastră nu 
există îndatorire mai înaltă decît 
aceea de a-și îndeplini cu cinste mi
siunea nobilă de a da viață, de a 
asigura tinerețea poporului, perma
nența și înflorirea națiunii noastre 
socialiste, de a crește și educa un 
tineret demn de înaintași și^rețuit 
de urmași, constructor vrednic al 
comunismului în România.

Omagiul pionierilor

și șoimilor patriei <

Pe drum de glorie nepieritoare.
Sub bolțile biruitoarei primăveri. 
Aducem la sărbătoreasca Adunare 
Omagiul milioanelor de șoimi ai patriei 

si pionieri.
Născuți tn România suverani 
Gloria ta cinstim, viteaz popor ;
Independenta patriei înseamnă 
Măreață treaptă către viitor.
Istoria-izvor de cutezanță
Ne dă puteri, să creștem, să luptăm, 
Și luminoasă tara ne învață
Cu noi izbînzi. si noi s-o-ncununăm I
Partidului si țării-n sărbătoare. 
Tovarășului Ceausescu raportăm 1 
Muncim si învățăm cu-nflăcărare.
In spirit comunist ne educăm.
Ni-s munca, omenia, -nvățătura 
Tezaur viu. izvor neprețuit.
Vom creste demni și harnici, pe măsura 
Iubirii tale pentru noi. partid.
Noi, fragede vlăstare ale țării. 
Iți mulțumim, partid iubit.
Că demni și liberi anii afirmării 
Prin tine hotărît ne-au înflorit.
Tovarășului Ceaușescu. drag părinte, 
Din inimă ii mulțumim
Că ne-a chemat, cu dragoste fierbinte, 
Intiii șoimi ai patriei să fim.
Ca șoimi ai patriei noi creștem 
Harnici și veseli și cutezători 
Vom fi $i azi. și miine de nădejde 
Cinstiți, viteji, precum acest popor l
Ca fii viteji at tăi. vitează țară. 
Vom apăra și-mbogăți nesovâit 
Tezaurul de luptă milenară —
Tot ce poporul, clasa muncitoare 

au făurit.
Ni-i patria suprema fericire 
Tovarășului Ceaușescu vrednici fii 
Făgăduim : cu-avint și dăruire 
Poporul totdeauna vom sluji 1
Ne angajăm solemn, tn fata
Istoriei și marelui prezent : 
Poporului să închinăm spre comunism 

întreaga viață
Să fie în veci măreț, independent.

Salutul delegației

Consiliului oamenilor

muncii de naționalitate

germană

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Este o aleasă mîndrie și pen
tru noi, reprezentanții oamenilor 
muncii de naționalitate germană, de 
a participa la această însuflețitoare 
cinstire a centenarului independen
tei de stat a patriei noastre, de a a- 
duce. de la inalta tribună a acestei 
sesiuni solemne, omagiul nostru mă
reței aniversări naționale.

Este un fericit prilej pentru a ex
prima gîndurile și simțirea noastră 
fată de istoricul eveniment, fată de 
personalitatea care a dat cel mai 
pregnant relief in epoca contempo
rană idealurilor implinite ale inde
pendentei, libertății, progresului 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
republicii noastre.

în urmă cu un veac, la istorica 
ședință a Parlamentului român, care 
a proclamat independența tării, gla
sul nostru nu s-a putut afla din pri
cini de înstrăinare de patria mamă 
a păminturilor pe care, de peste opt 
secole, ne-am făurit aici o identitate 
etnică proprie alături de ceilalți fii 
ai poporului român, cu mult înainte 
ca poporul german să se fi constituit 
într-o națiune si formațiune statală 
distinctă. Dar, fapt infinit mai impor
tant. atunci. în 1877. ca și în alte 
mari momente ale istoriei românești, 
noi ne-am aflat împreună, si la bine 
și la rău. împreună am luptat împo
triva asupririi străine, împreună 
ne-am jertfit în bătălii împotriva in
vadatorilor. am înfăptuit marile iz
bînzi care fac tot mai mult cunos
cută si prețuită patria noastră in 

lume. întotdeauna, cînd suprema în
trebare a istoriei — a fi sau a nu fi 
— s-a pus locuitorilor acestei țări, 
noi am fost găsiți în strînsă unire 
cu ceilalți fii al patriei comune. 
Simpatia și solidaritatea germanilor 
din teritoriile românești Transilva
nia, Banatul, Bucovina fată de cauza 
independentei române s-a manifestat 
în felurite moduri. Inclusiv în par
ticiparea la efortul războiului din 
1877—1878. Cu deosebire, voința noas
tră s-a exprimat, laolaltă cu cea a 
fraților noștri români, la desăvîrși- 
rea statului national unitar român în 
1918, atît în adunările reprezentan
ților sașilor și șvabilor, cît și la con
ferința de pace de la Paris.

Idealul independenței a căpătat o 
nouă strălucire In vremurile socia
lismului biruitor, care a asigurat o 
deplină egalitate între români, ger
mani. maghiari și alte naționalități. 
Pentru acest ideal — niciodată peri
sabil — sîntem și rămtnem fiii ace
leiași patrii. Sîntem și rămînem uniți 
pentru a face să înflorească o socie
tate nouă, a dreptății și libertății, a 
umanismului revoluționar. Aceasta 
este societatea visată, prin veacuri, 
de glorioși înaintași, societatea socia
listă în care ne aflăm, angajați la
olaltă într-un cutezător efort de con
strucție. animați de înălțătoare sen
timente patriotice, de voința fermă 
de a ne făuri un viitor pe măsura 
năzuințelor inimilor noastre Înfră
țite.

Pentru toate acestea, pentru dem
nitatea de a ne ști fii devotați, -! 
unei patrii, egală cu toți fiii el, m 
această istorică aniversare aducem 
omagiul nostru partidului comunist, 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al că
rui exemplu comunist, revoluționar, 
ne însuflețește și mobilizează pe toți 
deopotrivă. întărindu-ne în convin
gerea noastră supremă că nimic nu 
poate fi mai presus decît slujirea 
patriei și a poporului căruia ÎI apar
țin cu întreaga ființă.

Animați de asemenea nobile sen
timente, noi. oamenii muncii de na
ționalitate germană, ne angajăm ca, 
împreună cu toți locuitorii patriei 
noastre socialiste, să muncim fără 
preget, cu toată hotărîrea, pentru în
făptuirea obiectivelor economico-so- 
ciale stabilite de istoricul Congres 
al XI-lea al partidului. conștiențl 
fiind că în felul acesta ne sporim 
contribuția la consolidarea suverani
tății si independenței naționale, Ja 
înaintarea României socialiste pe 
drumul progresului șl civilizației, al 
comunismului.

Salutul delegației

militarilor forțelor

armate

Mult stimate tovarășe Nicolas 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armata,

Stimate tovarășe și tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca la en

tuziasmul ce domină această repre
zentativă adunare să adaug vibrația 
simtămintelor de .care sînt stăpînlțl 
ostașii țării la sărbătorirea centena
rului cuceririi independenței de stat 
a României.

Alături de oamenii muncii, armata 
aduce prinosul recunoștinței sale 
înaintașilor, care au înfăptuit actul 
solemn de la 9 Mai 1877 și l-au pe
cetluit cu sînge pe cîmpurile d» 
bătălie ale războiului național elibe
rator de acum un secol, tuturor celor 
care de-a lungul zbuciumatei noastre 
istorii s-au jertfit pentru apărarea 
ființei noastre naționale, a pămîntu- 
lui străbun.

Ostașii armatei noastre se consi
deră și sînt cu adevărat demni con
tinuatori ai înaintașilor de la 1877, 
ai celor care mai tîrziu au dus o 
luptă neînfricată împotriva tuturor 
adversităților, luptă încununată de 
desăvirșirea independentei și suvera
nității naționale, sub semnul pro
fundei remodelări socialiste a desti
nelor națiunii române.

Dezvoltînd pe o treaptă nouă, su
perioară, moștenirea generațiilor 
precedente, armata noastră revolu
ționară, făurită, educată și condusă 
de Partidul Comunist Român, in
disolubil legată de popor, se d \ 
sacră slujirii cu fidelitate a inten. 
selor supreme ale patriei, apărăr 
cuceririlor socialiste ale oamenilor 
muncii, a independenței și suverani
tății naționale.

Prin spiritul militant, calitatea 
cadrelor și trupelor, prin gradul de 
organizare și înzestrare atins, prin 
rezultatele obținute în pregătirea 
de luptă și politică, în îndeplinirea 
sarcinilor în economie, armata face 
totul pentru a răspunde cu cinste 
încrederii acordate, precum și ce
rințelor impuse de ritmul dezvoltării 
sociale, de revoluția științifică și 
tehnică, de progresele științei și ar
tei militare. împreună cu trupele 
Ministerului de Interne, gărzile pa
triotice și alte formațiuni populare, 
ea nu precupețește nici un efort 
pentru a transpune în viată concep
ția partidului, potrivit căreia apă
rarea patriei este cauză și operă a 
întregului popor.

Pentru armata noastră nimic nu 
este mai de preț decît măreața cauză 
a partidului și a poporului. De aceea, 
și cu acest prilej sărbătoresc, toți mi
litarii, de la soldat la general. își în
dreaptă gîndurile cu venerație către 
gloriosul partid al comuniștilor, forța 
politică conducătoare a societății 
românești, către minunatul nostru 
popor, care, < într-o unitate de mono
lit, făurește prezentul socialist și vii
torul comunist al patriei.

Armata aduce astăzi încă o dată 
omagiul său covîrșitoarei personalități 
a conducătorului partidului și statului, 
chintesență a virtuților nobile și 
vocației creatoare a națiunii româ
ne. model strălucit de înțelepciune, 
cutezanță și fermitate revoluționară, 
de dragoste față de om și de țară, 
arhitect inspirat al României con
temporane și al forței sale de apă
rare, al doctrinei militare naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Exprimindu-vă cele mai vii mul
țumiri pentru tot ce ați făcut și 
faceți în scopul întăririi capacității 
de apărare a țării, vă încredințăm, 
tovarășe comandant suprem, și prin 
dumneavoastră întreaga națiune, că 
armata română va răspunde în orice 
moment cu nemărginit devotament 
și totală dăruire chemărilor partidu
lui. poruncilor sfinte ale patriei. 
Republica Socialistă România, pentru 
totdeauna liberă, independentă fi 
suverană.
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MESAJE DE FELICITARE CU PRILEJUL CENTENARULUI INDEPENDENȚEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prlm-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
Dragi tovarăși.
Cu ocazia cele! de-a 100-a aniversări a proclamării indepen

denței de stat a României, în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, al poporu
lui polonez și al nostru personal, transmitem Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România", poporului ro
mân și dumneavoastră personal felicitări cordiale și cele mai 
bune urări.

Obținerea independenței României a Încoronat cu succe» as
pirația de veacuri a poporului român pentru neatîrnare.

Istoria de o sută de ani a statului dumneavoastră a repre
zentat o perioadă de muncă și luptă perseverentă pentru inte
resele cele mai vitale ale poporului român.

Prietenia frățească tradițională româno-polonă are rădăcini 
In trecutul îndepărtat. Trecerea popoarelor noastre pe drumul 
construcției socialismului a îmbogățit această prietenie cu un 
conținut nou.

Apartenența Poloniei și României la marea familie a comunității 
socialiste și colaborarea polono-română reciproc avantajoasă, în 
spiritul fidelității față de principiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, contribuie ia creșterea importanțe! 
și întărirea unității comunității socialiste, a mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, precum și a frontului general mondial 
al luptei pentru progres și socialism.

Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiat 
la 12 noiembrie 1970, slujește bine dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre statele și popoarele noastre.

De ziua jubileului de stat al României vă urăm dumneavoastră, 
dragi tovarăși, precum și poporului român noi și mari succese !n 
c istrucția socialismului, în numele întăririi păcii și prieteniei 
fuuCe popoare.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRY JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia centenarului independenței statului român, vă trans

mit felicitările mele și cele mai cordiale urări pentru dumnea
voastră și pentru poporul român.

ELIZABETH R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoriri! centenarului Independenței României, 

adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări.
Exprim, în numele poporului belgian și al meu personal, urări 

pentru fericirea poporului român și pentru consolidarea legăturilor 
care unesc cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia centenarului proclamării solemne a independenței ro

mâne, ne este plăcut să vă adresăm, In numele poporului togolez, 
al partidului și al guvernului său, felicitările noastre cordiale și căl
duroase, precum și urările noastre reînnoite de fericire și prospe
ritate.

Fie ca legăturile de prietenie și de cooperare care există atît de 
fericit între cele două țări ale noastre să se întărească tot mai mult 
pentru o mai bună cunoaștere a celor două popoare, chezășie a so
lidarității și prin urmare a justiției și păcii.

Cu cea mai înaltă considerație.
General de armată

G. EYADEMA
Președintele Republicii Togo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi centenarului proclamării independenței 

României, adresez Excelentei Voastre cele mai vii felicitări, precum 
ți cele mai sincere urări pentru progresul, bunăstarea și prosperi
tatea tării dumneavoastră.

JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi centenarului proclamării independenței 

de stat a României, în numele popoarelor Iugoslaviei, al Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu, vă adresez cele mai 
cordiale felicitări dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și poporului prieten al României vecine. Felicitindu-vă cu pri
lejul acestui jubileu important, adresez totodată poporului prieten 
român cele mai bune urări de prosperitate și progres continuu in 
construirea socialismului.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea profundă 
că relațiile de prietenie și bună vecinătate și colaborarea dintre Re
publica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă 
România vor continua să se întărească și să se dezvolte spre binele 
popoarelor noastre.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării centenarului independenței României, 

tmi face plăcere să exprim Excelenței Voastre, în numele meu 
personal și în numele poporului egiptean, felicitări cordiale și 
speranța că legăturile de prietenie dintre cele două țări ale noas
tre se vor dezvolta, spre binele popoarelor noastre prietene și pentru 
prosperitatea lor. De asemenea, doresc să vă asigur, Excelență, de 
înalta apreciere pe care o nutresc față de sprijinul ferm pe care 
tara dumneavoastră îl acordă drepturilor arabe, ca și față de 
sprijinul dumneavoastră constant pentru cauza noastră. Sînt pro
fund convins, dragă domnule președinte, că aceste eforturi vor 
avea drept rezultat cooperarea constructivă cu toate națiunile iu
bitoare de pace. ,

Vă rog, domnule președinte, să primiți cele mai sincere urări 
de sănătate și fericire personală și de măreție și prosperitate 
poporului prieten al României.

Cele mai calde salutări și cea mai tnaltă considerație.

MOHAMED ANWAR EL SADAT

]T YrplpntPÎ Snip

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a sărbătoririi centenarului independenței ro
mâne sînt deosebit de bucuros ca. în spiritul raporturilor foarte 
bune existente între cele două țări ale noastre, să exprim Exce
lenței Voastre, făcindu-mă și interpretul sentimentelor poporului 
italian, cele mai vii felicitări și cele mai bune urări pentru bună
starea și prosperitatea poporului român prieten.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătoririi centenarului independenței frumoasei 

dumneavoastră țări, poporul ivorian. partidul și guvernul său și eu 
însumi sînțem fericiți să ne alăturăm acestei evocări glorioase și 
să împărtășim, împreună cu viteazul popor român prieten, bucu
ria sa. > âonrb

în timpul strălucitei dumneavoastră vizite oficiale pe pămîntul 
ivorian, noi am putut constata că gaVerhCTC noastre împărtășesc 
aceleași idealuri de pace și justiție și aceeași voință de cooperare.

Evenimentul pe care dumneavoastră îl sărbătoriți astăzi amintește 
că ambele noastre țări și-au cucerit independenta pentru a pune 
în valoare personalitatea lor proprie. Sînt convins că legăturile de 
prietenie și cooperare fructuoase care există între cele două țări 
ale noastre se vor dezvolta tot mai mult în bună înțelegere și 
stimă reciprocă.

Cu cea mai înaltă și prietenească considerație,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Poporul malgaș. Consiliul Suprem al Revoluției, guvernul și eu 

însumi ne alăturăm bucuriei poporului român cu ocazia sărbătoririi 
centenarului proclamării independenței României, dobindită cu 
prețul sîngelui bravilor săi fii. care i-a deschis calea spre progres 
și socialism.

Vă exprimăm cele mai bune urări de fericire personală și de 
continuă prosperitate poporului dumneavoastră.

Cu înaltă considerație,

DIDIER RATSIRAKA
Președinte

al Republicii Democratice Madagascar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central a! Partidului Muncii din Coreea, 

al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului 
coreean și al meu personal, vă trimit dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Gu
vernului Republicii Socialiste România și poporului român felicitări 
călduroase cu ocazia centenarului proclamării independenței statu
lui român.

Proclamarea cu 100 de ani în urmă a independențe! de stat a 
României a fost rodul luptei eroice a poporului român pentru cu
cerirea independenței și suveranității țării.

Suveranitatea și independența reală a României au fost realizate 
de clasa muncitoare și de comuniștii României.

Poporul nostru se bucură sincer de marile succese pe care le ob
ține astăzi poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu dumneavoastră, în lupta pentru construirea socia
lismului în țară.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și po
poarele celor două țări ale noastre se vor întări și dezvolta tot mai 
mult și de acum înainte.

Din toată inima vă urez dumneavoastră, poporului român frate 
succese și mai mari în activitatea consacrată făuririi României so
cialiste mărețe ști bogate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Din partea Comitetului Central și a mea personal, vă rog să 

primiți felicitările noastre cele mai călduroase pentru marea sărbă
toare a poporului român, împlinirea a 100 de ani de la proclamarea 
independenței sale de stat.

într-o perioadă istorică relativ scurtă, după grele războaie de 
eliberare și mari lupte politice și sociale, prin imensele sacrificii ale 
poporului român, mica Românie a anului 1877 s-a transformat în 
republica socialistă a anului 1977, care se bucură de apreciere și 
respect nu numai în Balcani, ci și în întreaga lume.

Această sărbătoare găsește poporul"român, sub conducerea parti
dului comunist și a dumneavoastră personal. într-un efort gigantic, 
care, după ce a depășit in mod demn de admirație primele mari 
greutăți ale cutremurului catastrofal, acționează nu numai pentru 
înlăturarea daunelor suferite, ci și pentru construirea în ritm rapid 
a societății socialiste in România.

De asemenea, această sărbătoare găsește țara dumneavoastră ca 
promotoare a dezvoltării prieteniei și colaborării multilaterale a 
popoarelor balcanice, în avangarda forțelor care luptă pentru triumful 
păcii, democrației și socialismului.

Cu ocazia acestei sărbători ne exprimăm dorința pentru dezvol
tarea neîntreruptă a prieteniei și colaborării tradiționale dintre po
porul grec și cel român.

HARALAMBOS DRACOPOULOS
Secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Grecia 
(Interior)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia aniversării centenarului proclamării independenței de 

stat â României, doresc să vă transmit dumneavoastră personal, 
tovarășilor din Comitetul Politic Executiv, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, guvernului român prieten și marelui 
dumneavoastră popor, în numele poporului arab palestinean, al meu 
personal, felicitări din inimă și cele mai calde urări pentru noi 
succese.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv al O.E.P., 

Comandant general 
al Forțelor Revoluției Palestinene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia zilei de 9 Mai. centenarul proclamării independenței 
României, în numele A.K.F.M.-K.D.R.S.M., vă adresăm călduroase 
felicitări.

Salutăm poporul României socialiste care sărbătorește această 
dată memorabilă a îndelungatei sale lupte pentru eliberare națio
nală și socială.

Primiți urările noastre frățești de succes.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele Partidului Congresul 

pentru Independența Madagascarului 
și

GISELE RABESAHALA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania. Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și al poporu
lui. Republicii Democrate Germane, vă felicităm pe dumneavoastră, 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat, 
Guvernul Republicii Socialiste România, precum și pe toți cetățenii 
țării dv. în modul cel mai cordial cu prilejul centenarului cuceririi 
independentei de stat.

Acest eveniment a constituit o Importantă piatră de hotar a 
luptei pline de succes a poporului român pentru libertate și inde
pendență, luptă care in anul 1944, mulțumită victoriilor hotăritoar» 
ale glorioasei armate sovietice, și-a găsit încununarea prin elibe
rarea României de sub jugul fascist.

Sub conducerea Partidului Comunist Român și în strînsă alian
ță cu Uniunea Sovietică și cu celelalte state ale comunității so
cialiste, România s-a dezvoltat într-un stat modern industrial- 
agrar, ai cărui oameni ai muncii obțin mari succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate și în atingerea telurilor stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Relațiile dintre țările noastre frățești s-au dezvoltat continuu 
în concordanță cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Democrată Germană și Republica Socia
listă România din 12 mai 1972. pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist. Sînțem ferm convinși că adîncirea 
în continuare a colaborării dintre partidele, statele și popoarele 
noastre în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și al Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc va servi intereselor ambelor 
popoare. întăririi unității comunității statelor socialiste, consolidării 
în continuare a socialismului și păcii.

.Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor 
muncii din România noi succese in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germana

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia centenarului independenței României. Îmi este deosebit 

de plăcut să adresez Excelenței Voastre, precum și nobilului popor 
român felicitările mele cele mai călduroase.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare fructuoasă 
Intre Iran și România vor continua să se întărească tot mai mult 
Pe viitor, spre binele ambelor noastre popoare și al păcii mondiale.

Folosesc acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre urările 
mele cele mai sincere pentru fericirea dumneavoastră personală, 
precum și pentru prosperitatea mereu crescîndă a poporului român 
prieten sub înalta și înțeleaptă dumneavoastră egidă.

Binevoiți a primi, domnule președinte, asigurările foartel înaltei 
și amicalei mele considerațiuni,

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia centenarului proclamării suveranității de stat a Româ

niei, care a făurit baza libertății și independenței țării dumnea
voastră, vă transmit dumneavoastră și tuturor românilor cordiala 
salutări și felicitări. Această zi a reprezentat o piatră de hotar în 
istoria poporului român și a luptei sale pentru realizarea idealului 
independenței naționale, căruia i-a rămas "credincios pînă în ziua de 
astăzi.

Sînt încrezător în faptul că pe baza legăturilor istorice dintre 
țările noastre și oamenii acestora, colaborarea reciproc avantajoasă 
dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă Româ
nia se va adinei mai departe spre binele popoarelor noastre, pentru 
întărirea securității și a păcii în Europa și în lume.

WALTER SCHEEL
Președintele Republicii Federala 

Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la cucerirea independenței 

de sub dominația străină, interpretînd sentimentele tuturor chilieni
lor, adresez un salut afectuos, din partea Partidului Comunist din 
Chile, dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și întregului popor român.

Acest secol de viață independentă a culminat cu procesul de 
făurire a societății socialiste, sub conducerea Partidului Comunist 
Român.

Salutăm cu căldură succesele obținute In lupta dumneavoastră 
revoluționară și dezvoltarea fără precedent a bazei materiale și cul
turale a țării dumneavoastră.

Urăm poporului român un viitor de progres și pace.
Cu salutări frățești,

LUIS CORVALAN
Secretar general

al Partidului Comunist din Chila

COMITETULUI CENTRAL
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Partidului Comunist din Cuba și al întregului nostru popor, 
dorim să vă transmitem un salut frățesc cu prilejul aniversării a 56 de ani 
de la crearea partidului dumneavoastră.

Cu acest important prilej, subliniem dorința noastră de a obține succese 
în îndeplinirea sarcinilor pe care și le-a stabilit partidul dumneavoastră 
pentru continua dezvoltare și întărire a noii societăți în România.

Totodată, exprimăm calde urări pentru continuarea celei mai frățești 
colaborări între popoarele si partidele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Vizita delegației Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze

sport REVISTA COMPETIȚIILOR

Delegația Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chine
ze. condusă de tovarășul Saifudin, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, care face o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră, a parti
cipat. luni, la un dejun oferit in cin
stea sa de tovarășul Ion Popescu-Pu- 
țuri. membru al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Asociației de prietenie ro
mâno—chineză.

Au luat parte Pavel Stefan, mem

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

2 și 13 mai. tn țară : Vreme răcoroasă 
început, apoi în încălzire ușoară. Ce

va fi variabil, mai mult noros în 
mele zile în Moldova, Dobrogea și 
il Munteniei, unde vor cădea ploi, 

> vor avea șl caracter de aversă. în 

bru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Asociației de prietenie româno— 
chineză, Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R.. secretar al M.A.N.. depu- 
tați. reprezentanți ai I.R.R.C.S.. pre
cum și Li Tin-ciuan, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, membri ai 
ambasadei.

★

După-amiază, delegația chineză a 
participat la spectacolul omagial con
sacrat sărbătoririi centenarului in
dependentei de stat a României.

rest, averse izolate. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 5 și 15 gra
de, izolat mai scăzute în estul Tran
silvaniei, Iar maximele vor oscila între 
12 și 22 de grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul Intervalului. La munte se vor 
semnala și precipitații sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. în București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
încălzire ușoară Cerul va fi schimbă
tor, favorabil aversei de ploaie. Vînt 
potrivit, temperatura ușor variabilă.

Multă vreme vor rămîne în me
moria amatorilor de sport cele pe
trecute și văzute cu ochii lor pe te
renurile de tenis și fotbal în această 
duminică de mai. Deosebit de sen
sibilă la performanțele răsunătoare 
ale reprezentanților noștri, opinia 
publică sportivă a înregistrat cu 
foarte mare satisfacție succesele 
echipelor de tenis și de fotbal ale 
României in fața unor adversari din
tre cei mai bine cotați in respectivele 
ramuri de sport. Sentimentele de 
adincă satisfacție, de împlinire a ce
lor mai arzătoare și ambițioase aș
teptări sint date sufletelor și inimi
lor amatorilor de sport nu numai de 
victorii pur și simplu, ci de aceste 
două victorii, parcă îngemănate, do- 
bindite prin jocuri de înaltă calitate 
tactică si tehnică ale fotbaliștilor și 
tenismanilor români.

De multă vreme n-am avut prilejul 
să mai elogiem echipa de fotbal a 
României și pentru victorie și pentru 
calitatea jocului componenților ei ; 
să trecem deci succesul fotbaliștilor 
români în preliminariile campiona
tului mohdial pe primul plan al co
mentariilor din această trecere în re
vistă g evenimentelor sportive.

Reținusem un fapt întîmplat după 
încheierea partidei România — R. D. 
Germană (1—1) : atunci, un reporter 
al radiodifuziunii cu microfonul in 
mînă îl întrebase printre altele pe 
Ștefan Covaci dacă e optimist cu 
privire la rezultatul următorului 
meci, cel de la Zagreb. Antrenorul 
român îi răspunsese că noțiunile de 
optimism sau pesimism nu se aplică 
Ia treburile tehnice concrete ale echi
pei naționale ", în situația intimă a 
formației — explica Ștefan Covaci — 
există multe dificultăți și întrebări, 
multe probleme care cer soluții pre
cise ; de aceea, pentru antrenor e de 
primă importanță acea stare de spi
rit calmă și analitică, propice rezol
vărilor și lucrului cu toată răspun
derea pentru reprezentarea culorilor 
noastre sportive.

După victoria și calitatea jocului 
de la Zagreb — cărora ne vine foarte 
greu să le găsim vreun echivalent 

mai apropiat sau mai îndepărtat în x 
istoria partidelor oficiale ale echipei 
noastre pe terenuri străine — tre
buie să observăm că această condu
cere tehnică si-a dovedit profesiona- 
litatea, înlăturînd cu destulă precizie 
piedicile mari în calea alcătuirii for
mației și pregătind, exact pe măsura 
condițiilor speciale ale jocului „în 
deplasare". desfășurarea meciului 
România—Iugoslavia.

In folosul coeziunii sufletești a 
formației s-a respins soluția readu
cerii lui Dinu (mai înainte a lui Ră- 
ducanu) — și. într-adevăr. la Za
greb am văzut un „11“ sudat, bine 
pregătit psihic pentru a face față 
încercărilor. Din punct de vedere fi
zic echipa, cu multi jucători tineri, 
s-a arătat corespunzător antrenată, 
cu resurse pentru un întreg meci. 
Tactic, blocul apărării, incluzîndu-i 
tot timpul pe mijlocașii Boloni și 
Romilă. a păstrat o disciplină de fier, 
ducînd Ia capăt cu succes greul par
tidei. Un merit însemnat al condu
cerii tehnice este acela că n-a re
nunțat la Iordănescu și Georgescu, 
aflati anterior în formă slabă, sau la 
Crișan. mai puțin convingător decit 
altădată — recuperîndu-i pe toate 
planurile : aceștia trei au fost la Za
greb capabili să îndeplinească planu
rile contraatacului într-un mod 
aproape desăvîrșit. Prin comparație, 
putem spune că aceste contraatacuri 
au fost mai eficiente, mult mai 
aproape de transformarea lor în go
luri decît acelea întreprinse de for
mația vest-germană. în meciul Iugo
slavia—R. F. Germania, care avusese 
loc cu o săptămînă înainte. înain
tașii iugoslavi au ratat multe oca
zii prielnice — însă acțiunea lui 
Crișan, de pildă, n-a fost ..o ra
tare". ci o acțiune de talie in
ternațională. plină de spectaculos, la 
încheierea căreia mingea a lovit 
bara cu numai vreun centimetru 
mai la dreapta decît era necesar ca 
să ricoșeze în poartă. Un scor de 
3—0, pe teren străin — și încă în fața 
unei echipe cu Geaici și Oblak, Po- 
pivoda și Katalinski, Surjak și Bul- 
jan 1 — ar fi spus, credem, mai bine 

pe nume victoriei echipei noastre, 
ar fi marcat, mai aproape de ceea 
pe se cuvenea, superioritatea tactică 
a formației române.

Să felicităm echipa de fotbal a 
României, pe tehnicienii Ștefan 
Covaci și secunzii săi Constantin 
Cernăianu și dr. Dumitru Tomescu, 
urîndu-le pe mai departe spor la 
muncă pentru calificarea la turneul 
final al campionatului mondial. Dru
mul pînă acolo e încă foarte lung. 
Prevenind pericolul laudelor pentru 
comportarea ulterioară a fotbaliștilor 
noștri fruntași trebuie să apăsăm 
asupra celor scrise în alte prilejuri 
din această primăvară. Să cerem in 
continuare jucătorilor noștri o viață 
sportivă serioasă care să le permită 
acea pregătire corespunzătoare rigo
rilor competiției mondiale. Mai de
parte : se constată lesne că echipa a 
crescut în putere de la meci Ia 
meci; de aceea sugerăm alte între
ceri dificile. în pofida crizei de timp 
din calendarul competițional, alte în- 
tilniri pregătind un lot mai larg 
pentru sezonul fotbalistic de toamnă.

Drumul spre performanta finală 
este încă foarte lung și pentru echipa 
de tenis a României. Mai de mult, 
în „Cupa Davis" ea s-a aflat în două 
rînduri aproape de țel. Iată că prin 
meritele acestor bravi jucători ro
mâni. Ilie Năstase și Ion Tiriac, se 
deschid perspective dintre cele mai 
promițătoare în ediția de față a 
cupei. Publicul bucureștean și mi
lioanele de telespectatori au rămas 
îneîntați de calitatea jocului în cuplu 
realizat de Tiriac—Năstase. Am văzut 
apoi cit de inegalabil e tenisul jucat 
de Ilie Năstase tocmai în fața unui 
maestru cum e Jan Nodes. Așteptăm, 
s-o spunem deschis, din partea a- 
cestor mari talente ale sportului ro
mânesc, valorificarea lor deplină în 
„Cupa Davis". Așteptăm de la echipa 
României, de la Năstase și Tiriac, de 
la mai tinerii Hărădău și Dîrzu noi 
succese, un șir de meciuri victorioa
se și de larg prestigiu pentru culo
rile sportului nostru.

Valeriu MIRONESCU

Comentariile agențiilor internaționale de presă 
după meciul de la Zagreb

Comentînd meciul de fotbal Româ
nia — Iugoslavia, disbutat la Zagreb 
în preliminariile campionatului mon
dial și cîștigat de fotbaliștii români 
cu scorul de 2—0 (2—0). coresponden
ții agențiilor internaționale de presă 
subliniază rezultatul deosebit obținut 
de echipa română.

„Fotbaliștii români — scrie comen
tatorul agenției iugoslave Taniug — 
au fost superiori celor iugoslavi în 
trei elemente de bază ale artei fotba
listice : au alergat mai repede, au 
fost mai stabili în duelurile directe 
pentru minge si au avut o detentă 
mai bună. Aceasta s-a datorat si unei 
excelente pregătiri fizice. Pe de altă 
parte, românii au aplicat cea mai a- 
decvată tactică pentru un ioc în de
plasare : s-au apărat cu dîrzenie și 
au contraatacat cu mult curaj la mo
mentul oportun".

Sub titlul „Iugoslavii domină... ro
mânii ciștigă" — corespondentul a- 
gentiei France Presse scrie : 
„Unsprezecele României a făcut sen
zație la Zagreb. învingînd cu 2—0 
puternica selecționată a Iugoslaviei, 
la capătul unui meci însuflețit, pre
sărat cu momente de fotbal specta
culos. Astfel, românii au luat un a- 
vans serios în cursa pentru calificare 
la turneul din Argentina al campio
natului mondial de fotbal. Meciul a 
fost marcat de presiunea aproape 
constantă a formației iugoslave, care

• Tradiționala competiție ciclistă 
internațională „Cursa Păcii" — Var
șovia—Berlin—Praga — a continuat 
luni cu desfășurarea etapei a Il-a pe 
distanța Varșovia—Lodz (125 km). 
Primul a trecut linia de sosire rutie
rul sovietic Aleksandr Averin, crono
metrat cu 2h 47’9”, urmat în același 
timp de Pikkuus (U.R.S.S.) și Bino 
(Italia). Ciclistul român T. Vasile a 
ocupat locul 8. în același timp cu în
vingătorul. In clasamentul general pe 
primul loc se află Pikkuus, urmat de 

a atacat dezlănțuit în primele minu
te. Românii au aplicat o strictă apă
rare om la om si. âcționînd prin con
traatacuri. au fructificat de două ori 
ocaziile de gol, creindu-și apoi alt» 
trei mari ocazii, ratate însă de Crișan, 
Iordănescu si Dudu Georgescu".

„Echipa României — transmite co
respondentul agenției Associated 
Press — s-a apărat foarte bine in 
prima repriză, a înscris două goluri 
pe contraatac, iar în repriza secun
dă a jucat mai deschis, punînd pro
bleme apărării iugoslave si portaru
lui Katalinici. Cu puțină șansă, româ
nii mai puteau înscrie încă două go
luri".

Comentatorul agenției U.P.I. notea
ză intre altele : „Cotată ca un outsi
der* al grupei a opta, selecționata 
României a furnizat o mare surpriză, 
învingînd cu 2—0 echipa Iugoslaviei 
la Zagreb. O apărare solidă și foarte 
hotărîtă, atacanți iuți și plini de 
spontaneitate, acestea au fost atuuri- 
le maiore ale echipei învingătoare".

_ „Strategia echipei române, antrena
tă de Ștefan Covaci — scrie cores
pondentul agenției Reuter -s-a do
vedit mai bună decît cea a iugosla
vilor. Bine pregătiți din punct d» 
vedere fizic, românii au făcut un zid 
de nepătruns în jurul porții apărata 
de Cristian, pentru ca în momentela 
favorabile să declanșeze contraatacuri 
fulgerătoare, extrem de periculoase".

rînduri
Mytnik (Polonia) — la 37”. Astăzi ara 
loc etapa a 3-a : Lodz—Torun (168 km).

• Aseară. în Sala sporturilor de la 
Floreasca s-a disputat meciul inter
național amical de baschet dintre e- 
chipele masculine ale României șl 
Bulgariei. Baschetbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 103—88 
(52—46). întilnirea revanșă are loe 
astăzi, de la ora 17,00, în aceeași 
sală.



PAGINA 8 SCÎNTEIĂ — marți 10 mai 1977,

în editura poloneză 
Ksiazka i Wiedza din Varșovia 

a apărut volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU:
Scrieri alese

Volumul cuprinde rapoarte, cuvîntări, articole, Interviuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Grupate tematic, materialele incluse în volum reflectă drumul istoric al P.C.R., lupta poporului român pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, politica externă a partidului și statului. Un capitol al cărții este dedicat relațiilor de colaborare româno-po- lone.

în Editura politică 
din București 

a apărut volumul :

EDWARD GIEREK: 
Scrieri alese

Volumul cuprinde rapoarte, cuvîntări, articole aparținînd lui Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez; ele reflectă politica internă și externă a P.M.U.P., a R. P. Polone, lupta poporului polonez pentru construirea societății socialiste dezvoltate în patria sa, pentru prietenie și colaborare cu celelalte popoare, pentru pace.
BERLIN

Ședință festivă cu prilejul celei de a 32-a aniversări 
a eliberării poporului german de sub fascism

BERLIN. — Cu ocazia celei de-a 
32-a aniversări a eliberării poporului 
german de sub fascism, la Berlin a 
avut loc o ședință festivă comună a 
Comitetului Central al P.S.U.G., a 
Consiliului de Stat si a Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Democrata 
Germane. La ședință au participat 
Erich Honecker, secretar general al

C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D.G., altl condu
cători de partid si de stat ai R.D. Ger
mane.

La ședința festivă a rostit o cuvîn- 
tare Horst Sindermann, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

VARȘOVIA

Lucrările Adunării Mondiale a Constructorilor Păcii
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Lucră

rile Adunării Mondiale a Construc
torilor Păcii au continuat in comisii, 
care dezbat principalele probleme ale 
vieții Internationale.

Participind la dezbaterile din co
misii. membrii delegației române au 
expus poziția tării noastre privind În
făptuirea dezarmării generale si. în 
primul rînd. a celei nucleare, edifica
rea securității și dezvoltarea coope
rării In Europa. Instaurarea unei noi 
ordini economice si politice mon
diale. situația din Orientul Apropiat, 
asigurarea drepturilor omului, pro
tecția mediului înconiurător si alte

probleme ale lumii contemporane. în 
intervențiile lor. reprezentanții din 
tara noastră au exprimat profunda 
solidaritate a opiniei publice, a între
gului popor român cu lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului. neocolonialismului. 
rasismului, pentru libertate, indepen
dentă. democrație, pace si progres.

De asemenea, delegații români au 
luat parte la mesele rotunde pe di
ferite profesii, la reuniuni si la foru
muri privind colaborarea între orga
nizațiile neguvepnamentale. între 
cele mai largi cercuri politice si so
ciale.

REPUBLICA ARABĂ EGIPT

Petrochimia - o nouă și dinamică 
ramură a economiei

în ultimii ani. R.A. 
Egipt a obtinut o serie 
de importante succese 
in domeniul industriei. 
Astfel. între anii 1952 
si 1974 au intrat în pro
ducție peste 800 între
prinderi noi. de diverse 
profiluri, care au îmbo
gățit patrimoniul eco
nomic al tării. Totodată, 
cifrele oficiale atestă 
faptul că valoarea 
globală a produselor 
realizate a crescut de la 
270 milioane la 3.1 mi
liarde lire egiptene.

O nouă si dinamică 
ramură a economiei este 
petrochimia, rod al ul
timilor ani de eforturi 
neîntrerupte depuse de 
guvernul egiptean pen
tru dezvoltarea armo
nioasă a industriei tării. 
Pe acest plan, o impor
tantă prioritară este 
acordată explorării, ex

ploatării si valorificării 
țițeiului. Dacă în 1975 
Egiptul a realizat o pro
ducție petrolieră de 11.7 
milioane tone, in anul 
care a trecut nivelul 
producției pe ramură a 
crescut pînă la 18.4 mi
lioane tone. Se aprecia
ză că descoperirea a 
sase nod zăcăminte de 
țiței în regiunea Golfu
lui Suez si în Delta Ni
lului va duce la sporirea 
producției, astfel incit, 
in 1980, veniturile reali
zate de pe urma acestei 
materii prime să atingă 
1,2 miliarde dolari.

Industriei petrolului, 
reconstruirii Canalului 
Suez si a zonei înconju
rătoare. -dezvoltării ener
geticii și turismului le-a 
fost repartizată o pro
porție însemnată din 
bugetul national — fapt 
ce ilustrează atentia

deosebită pe care gu
vernul o acordă respec
tivelor-domenii. Un alt 
aspect al preocupărilor 
în etapa actuală îl con
stituie extinderea capa
cității productive a 
obiectivelor industriei 
îngrășămintelor chimice. 
Pentru satisfacerea ce
rințelor agriculturii na
ționale pînă la sfîrșitul 
actualului plan cincinal 
(1976—1980), a fost 
elaborat un program 
care prevede construirea 
a patru noi fabrici de 
îngrășăminte, prin alo
carea un.ui fond de in
vestiții de 160 milioane 
lire egiptene. Viitoarele 
unităti industriale vor fi 
instalate la Talkha. unde 
se construiesc o uzină de 
îngrășăminte azotoase și 
una de îngrășăminte 
fosfatice.

MADRIDMiting de inasă organizat de P. C. din Spania
MADRID 9 (Agerpres). — Circa 

30 000 de persoane au participat du
minică la primul miting public des
fășurat în condiții de legalitate la 
Madrid, organizat de Partidul Co
munist din Spania și prezidat de 
Santiago Carrillo, secretar general 
al P.C.S.

La miting, care s-a desfășurat pe 
un stadion din zona capitalei spa
niole, au luat cuvîntul Santiago Car
rillo și alti membri ai conducerii 
partidului, candidați la Madrid pen
tru apropiatele alegeri parlamentare.

încheierea reuniunii 

la nivel înalt 

a „celor șapte“
LONDRA — Duminică s-a încheiat 

reuniunea la nivel înalt a principa
lelor state industriale din lumea ca
pitalistă (S.U.A., Japonia, R.F.G., 
Canada, Franța. Marea Britanie și 
Italia).

în declarația dată publicității la 
încheierea reuniunii sînt evidențiate 
problemele economice mai importan
te care confruntă astăzi aceste țări, 
precum si măsurile preconizate pen
tru a le face fată. După ce subliniază 
că în economia țărilor participante la 
reuniune „persistă încă probleme se
rioase, îndeosebi șomai si inflație", 
documentul arată că „sarcina noas
tră cea mai urgentă este crearea a 
noi locuri de muncă, concomitent cu 
reducerea inflației".

Salutând măsurile luate de o serie 
de guverne în vederea sporirii grijii 
de economisire a energiei, cele șapte 
țări participante la reuniunea de la 
Londra subliniază că ele „vor depune 
eforturi naționale si comune în ve
derea limitării cererilor de energie și 
pentru sporirea si diversificarea sur
selor energetice, punîndu-se un ac
cent sporit pe energia nucleară". A- 
cest accent — precizează declarația — 
va fi corelat cu precauții pentru a se 
evita producerea si proliferarea mate
rialelor ce pot fi- utilizate în vederea 
fabricării armelor nucleare. Pentru a 
fi eficiente — subliniază documentul 
— „măsurile politice de neproliferare 
trebuie să fie la fel de acceptabile 
atît pentru țările industrializate, cit 
Si pentru cele în curs de dezvoltare".

în declarație se relevă, totodată, 
Importanta dezvoltării legăturilor e- 
conomice cu tarile în curs de dezvol
tare.

tv
PROGRAMUL I

»,00 Teleșcoalâ
10,00 Antologia filmului pentru 

copil șl tineret : Shirley Tem
ple — „Gropițe"

11,15 Odă ostașilor români. Film 
documentar-artlstlc realizat de 
Studioul cinematografic al 
armatei

11,15 Partidului, Inima șl versul. 
Cîntece șl versuri revoluțio
nare închinate elanului crea
tor al oamenilor muncii din 
patria noastră

11.50 Telex
11,55 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Emisiune in limba maghiară
18,40 Țara piramidelor azi. Docu

mentar de Mlhal Murgu

19,00 Cadran mondial
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Luptători de dincolo de munți. 

Documentar.
10,10 Teatru TV : „Frunze care 

ard" de I. D. Sîrbu. Adapta
re pentru televiziune de 
Ada d’Albon. Premieră TV

11.50 Cîntarea României. Festivalul 
creației șl hărniciei. Faza ju
dețeană

22.20 Telejurnal
PROGRAMUL II

16.30 • „Drumul apelor spre lumi
nă". Reportaj realizat de Stu
dioul cinematografic al arma
tei despre participarea ostași
lor constructori la lucrările 
sistemului hidroenergetic de 
pe Lotru • Vom apăra liber
tatea patriei. Poem In Ima
gini

16 55 Cenacluri ale tineretului din 
Capitală

17.30 Pentru căminul dv.

17.45 Primăvara — balet pe muzică 
de Cornel Trăilescu

18,55 Artezienele Bărăganului. Re
portaj

19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Film serial pentru copil j 

„Toate pînzele sus !“
20.45 Viața economică a Capitalei.
21,10 Telex
21,15 Tineretul Capitalei
21,40 Muzică de cameră

teatre
• A.R.I.A. (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Concert extraordinar 
susținut de formația vocal-instru- 
mentală MISSISSIPPI DELTA 
BLUES (S.U.A.) - 19,30.
• Teatrul Național București (sala 
mare) c Un fluture pe lampă — 
19,30.

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței de stata României

Cu prilejul centenarului Indepen
dentei de stat a României, duminică 
dimineața a avut loc la Mausoleul 
eroilor ruși și români din Plevna so
lemnitatea depunerii unor coroane și 
jerbe de flori in memoria ostașilor 
căzuți în grelele lupte date aici în 
timpul războiului din 1877—1878.

Au participat Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și membrii 
delegației culturale române aflate în 
R. P. Bulgaria cu prilejul Săptămînii 
culturii românești, Trofin Simedrea, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
membri ai ambasadei, precum și 
participanții la Raliul Independenței, 
organizat de Automobil Clubul 
Român și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport în cinstea 
acestui eveniment.

Au luat parte, de asemenea. Penko 
Gherganov, prim-secretar al Comite
tului de partid al județului Plevna, 
Ivan Beșev, președintele Consiliului 
popular județean, alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

La mausoleu au fost depuse co
roane de flori din partea Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România din R. P. Bulgaria, A.C.R. 
și C.N.E.F.S., Consiliului popular ju
dețean Plevna.

Fanfara, aliniată pe platoul din 
fața mausoleului, a intonat imnurile 
de stat ale României și Bulgariei.

La Muzeul Eliberării din localitate 
au fost depuse jerbe de flori la bus- 
turile generalului Cristodor Cerchez 
și căpitanului Nicolae Valter Mără- 
cineanu, eroi români care și-au legat 
numele pentru totdeauna de epopeea 
Plevnei.

Coloana se deplasează apoi spre 
Grivița. Aici s-au depus coroane, 
jerbe și buchete de flori la Mau
soleul eroilor români și la celelalte 
monumente din cadrul Complexului 
muzeistic de la Grivița. Corul Filar
monicii „Banatul" din Timișoara, 
aflat în turneu în Bulgaria, a inter
pretat „Imnul eroilor" și „Pui da 
lei". A fost vizitat apoi Muzeul mi
litar istoric din Grivița.

Ultimul popas s-a făcut în locali
tatea Pordim, la Muzeul ostașilor 
români, unde au fost depuse buche
te de flori la busturile maiorului 
Gheorghe Șonțu și sergentului Gri- 
gore Ion Alucăi.

De asemenea, la Monumentul eroi
lor români de la Rahova (Oreahovo) 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Ambasadei României la So
fia și a organelor locale bulgare.

La Casa de cultură „Tbn Rachid" 
din Tunis a fost deschisă expoziția 
„100 de ani de la Independența de 
stat a României", precedată de pro
iectarea unor filme românești. Au 
participat reprezentanți ai vieții cul
turale și artistice tunisiene, membri 
ai corpului diplomatic. O emisiune 
specială a fost prezentată de radio- 
televiziunea tunisiană.

Sub auspiciile Asociației de priete
nie egipteano-română, la Cairo a a- 
vut loc o ședință festivă, la care au 
participat membri ai Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe, 
deputati. membri ai asociației, zia
riști. Despre semnificația evenimen
tului au vorbit Sayed Zaky, secretar 
al C.C. al U.S.A., președintele Aso
ciației de prietenie egipteano-româ
nă. si Petru Burlacu, ambasadorul 
tării noastre la Cairo, „Sărbătorirea 
centenarului Independentei de stat a 
României, a declarat Sayed Zaky, are 
loc în preajma momentului cînd 
Egiptul se pregătește să primească 
pe marele său prieten, președintele 
Nicolae Ceaușescu. care se bucură 
de stima și admirația tuturor po
poarelor arabe. Președintele Nicolae 
Ceaușescu vine la prietenii săi. la to
varășii săi de luptă. îl salutăm și 
salutăm poporul prieten al României 
cu ocazia sărbătoririi centenarului 
Independentei de stat". >

La Roma, Canberra, Melbourne, 
Maputo și în orașe din alte țări au 
fost organizate gale de filme docu
mentare românești dedicate centena
rului independentei.

în cadrul unor emisiuni radiotele
vizate și al altor manifestări, la A- 
tena. Ankara. Helsinki. Teheran. A- 
bidian. Rio de Janeiro, ambasadorii 
tării noastre au vorbit despre im
portanta evenimentului.

La Hanoi, Havana și la Nicosia, 
ambasadorii țării noastre au organi
zat conferințe de presă speciale, la 
Ambasada română din Lisabona a 
avut loc o întîlnire cu reprezentanți 
ai presei, iar televiziunea din R.D. 
Germană a transmis un interviu cu 
ambasadorul României.

La „Accademia di Romania" din 
Roma a fost organizat un simpozion 
pe tema „Independența de stat a 
României — factor de seamă în dez
voltarea relațiilor culturale și știin
țifice româno-italiene", care s-a bu
curat de contribuția deosebită a unor 
personalități italiene și române. La 
Colegiul de arte frumoase și aplicate 
din capitala Sudanului, Khartum, a 
fost organizată o seară culturală ro
mânească și a fost prezentată o ex
poziție ce reflectă imagini din 
războiul de independență.

în capitala Ecuadorului a avut loc 
o sesiune solemnă consacrată sărbă
torii poporului român, la care a luat 
cuvîntul C. Iacobescu, însărcinatul 
cu afaceri a.i.

La toate, posturile radiodifuziunii 
portugheze s-a transmis. în cursul zi
lei de 9 mai. o emisiune specială con
sacrată jubileului independentei. De 
asemenea, radiodifuziunea a transmis 
un discurs al ambasadorului tării 
noastre la Lisabona. Marin Iliescu, 
consacrat acestui mare eveniment.

în sala „Asashi" din Tokio a avut 
loc o seară festivă, la care au vorbit 
ambasadorul tării noastre, Nicolae 
Finanțu, și Shiro Suzuki, secretarul 
general al Asociației de prietenie 
Japonia — România.

La Pekin, Asociația de priete
nie a poporului chinez cu străină
tatea a organizat un banchet la 
care au fost invitați cetățenii ro
mâni aflați în capitala R.P. Chineze. 
Acțiunea a fost prezidată de Su 
Sian-cien, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze. Au participat Wan, Pin-nan, 
președintele asociației. Iu Gian, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori din partea 
ministerelor, cadre de conducere din 
armată, activiști din organele de 
partid și de stat.

La 9 mai. în librăriile din Pekin 
a apărut volumul „România indepen
dentă — 1877". traducere în limba 
chineză a lucrării istoricului român 
Dan Berindei, în cuvîntul intro
ductiv al redacției chineze se sub
liniază că, în urmă1 cu o sută de 
ani, eroicul popor român a reușit, 
după lupte dîrze de secole, să în- 
frîngă, în focul aprig al războiului, 
dominația exercitată de Imperiul 
otoman, obținînd independența de 
stat a României. Cartea, tipărită în 
excelente condiții grafice la Editura 
poporului din Pekin, reprezintă un 
omagiu adus marii aniversări, în
lesnind poporului chinez cunoașterea 
unei pagini glorioase din istoria 
poporului român.

In R.P. Chineză a fost emisă, la 9 
mai. o serie de trei timbre'în cinstea 
centenarului Independenței de stat a 
României.

într-un interviu acordat posturilor 
de radio din R.D. Germană, amba
sadorul tării noastre la Berlin. Con
stantin Niță, a vorbit despre impor
tanța actului independentei și des
pre succesele României socialiste.

Ansamblul de cîntece și dansuri 
'„Mureșul", aflat în turneu în R. P. 
Mongolă, a prezentat un spectacol la 
care au participat D. Tevegmid, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. . activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții culturale mon
gole.

La Teatrul ..Felipe Pardo y Aliaca" 
din capitala peruană, profesorul Al
berto Tauro del Pino, președintele 
Asociației naționale a scriitorilor si 
artiștilor, a vorbit despre semnifica
ția evenimentului. Manifestarea — la 
care a participat Jorge del Prado, 
secretar general al P.C. Peruan — a 
continuat cu un program artistic, ur
mat de proiectarea unor filme docu
mentare.

La Sydney a fost organizată o ex
poziție de artizanat românească, iar 
la Havana și la Amman a avut loc 
inaugurarea unor expoziții de foto
grafii consacrate marelui eveniment.

La Canberra, cu același prilej, a 
fost transmis Bibliotecii naționale a 
Australiei un important număr de 
publicații românești din partea Bi
bliotecii de stat a țării noastre.

Comunicat 
sovieto-etiopian

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității comu
nicatul privind vizita oficială în 
U.R.S.S. a președintelui Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei, Mengistu Haile Mariam. în 
document se subliniază necesitatea 
respectării dreptului fiecărei țări de 
a-și stabili singură dezvoltarea eco
nomică și socială, fără amestec din 
afară, precum și faptul că dezvolta
rea prieteniei și relațiilor de bună 
vecinătate dintre țările africane co
respunde intereselor evoluției pro
gresiste a acestei regiuni a lumii.

Conferința partidelor 

socialiste 

din Europa de sud
MADRID 9 (Agerpres). — La Ma

drid s-au încheiat lucrările unei con
ferințe a partidelor socialiste din Eu
ropa de sud. organizată de partidele 
socialiste din Spania. Portugalia, 
Franța. Italia și Belgia. Au participat 
delegații dintr-o serie de țări mem
bre ale Internaționalei Socialiste și un 
observator din partea Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia.

Conferința a adoptat cine! rezoluta 
privind cooperarea, pacea șl securit Ș* 
tea în Europa după Conferința d? ,, 
Helsinki și în perspectiva reuniunii 
de Ia Belgrad, problema situației din1 
zona Mediteranei, proiectele de adpv 
tere a Spaniei. Greciei și Portugal .f, 
în C.E.E.. relațiile cu țările ’in cur» 
de dezvoltare, mișcarea socialistă în 
sudul Europei.

Conferința de la Helsinki, se arată 
în rezoluția referitoare la reuniu
nea de la Belgrad, constituie un im
portant pas în direcția slăbirii încor
dării și ea a avut rezultate favorabile 
pentru toate țările semnatare ale Ac
tului final. Aceeași cale trebuie ur
mată și la Belgrad. Totodată, se men
ționează că spiritul de la Belgrad tre
buie să fie constructiv.

agențiile de presă transmit:

BELGIA

Negocieri în vederea 
soluționării crizei 
guvernamentale

BRUXELLES. — Luni au fost re
luate la Bruxelles negocierile în ve
derea soluționării crizei guvernamen
tale belgiene, declanșată la 18 aprilie, 
Negocierile sînt conduse de fostul 
premier. Leo Tindemans. Însărcinat 
cu formarea noului guvern. După cum 
relevă agenția France Presse. la dis
cuții participă sase lideri politici, re- 
prezentînd Partidul Soclal-Creștin 
(Flamand și Francofon), Partidul So
cialist (reprezentat de cei doi copre
ședinți). Frontul Francofonilor |i 
Volksunle.

Congresul Uniunii Tine
retului Comunist Dimitro- 
vict din Bulgaria s-a deschis ieri,
la Sofia. La ședința de deschidere a 
participat Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. Din țara noastră participă 
Pantelimon Găvănescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

tugalia, Spania și Italia inflația cu
noaște o rată anuală de peste 20 la 
sută, iar în Marea Britanie și Ir
landa — o rată de 16,7 la sută. Cel 
mai înalt nivel anual al inflației a 
fost înregistrat în Islanda — 34,5 la 
sută.

Convorbiri!ntie Veselin Giu- 
ranovici. președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
și Abdel Salam Jalloud, secretar ge
neral adjunct al Congresului Gene
ral al Poporului al Jamahiriei Ara
be Libiene Socialiste Populare, au 
avut loc. la\ Belgrad. A fost relevată 
evoluția fatjorabilă a relațiilor de 
cooperare dintre cele două țări, a- 
preciindu-se că rezultatele obținute 
reprezintă o bază trainică pentru 
promovarea lor în continuare.

„întreprinderea naționala 
a uraniului" (EN U)- patronatâ 
de Ministerul Industriei și Tehnolo
giei, a fost creată în Portugalia. în
treprinderea se va ocupa de prospec- 
tarea și exploatarea zăcămintelor 
cunoscute, de descoperirea altora noi, 
de tratarea minereului și utilizarea 
instalațiilor de recuperare. precum 
și de comercializarea produselor.

Manifestație împotriva 
armelor atomice. Peste dt>Qă 
mii de persoane au participat dumi
nică la o manifestație împotriva ar
melor atomice si înarmării la Ta- 
vemy. localitate situată la nord de 
Paris.

0 nouă rundă de nego
cieri ’ntre India Ș> Bangladesh, cu 
privire la împărțirea apelor Gange
lui, a început ieri, la Delhi. în baza 
unui acord de principiu dintre guver
nele celor două țări, grupurile de 
lucru împuternicite cu elaborarea de
taliilor acordului în cauză și-au pre
zentat raportul reprezentanților ce
lor două părți la negocieri.

Cel mai mare accelera
tor de protoni din Europa 
occidentală. sediuI Organiza
ției europene pentru cercetări nu
cleare din Geneva a avut loc du
minică ceremonia oficială a in
trării în funcțiune a celui mai 
mare accelerator de protoni din Euro
pa occidentală — sincrotronul de 400 
miliarde electron-volti. Această In
stalație permite obținerea de parti
cule de mare energie necesare în 
cercetările fundamentale din dome
niul microcosmosului. Noul accelera
tor se află situat într-un tunel inelar 
subteran la o adincime de 60 metri.

milioane de locuitori. Bangladesh 
ocupă unul din primele locuri din 
lume în ce privește densitatea popu
lației.

Alianța Națională Pakis
taneză — care grupează princi
palele formațiuni politice ale opo
ziției — a respins propunerea de 
stabilire a unui dialog făcută dumi
nică de primul ministru, Zulfikar 
Aii Bhutto, in încercarea de a solu
ționa criza politică din tară.

Dezbaterile s-au angajat asupra 
compoziției si competentelor organe
lor regionale. în eventualitatea unul 
acord asupra acestor probleme, ne
gociatorii vor trece la studierea unul 
proiect de program economic șl so
cial elaborat de Leo Tindemans. Do
cumentul are în vedere. în esență, 
combaterea inflației șl șomajului. 
Observatorii politici din Bruxelles 
consideră că nu se va putea ajunge 
la un acord asupra primului grup de 
probleme mai devreme de începutul 
șăptămînii viitoare.

TERITORIUL AFAR Șl ISSA

Vot masiv pentru independență

Alegerile pentru Aduna
rea Constituțională a Ni
geriei vor avea loc la 31 august,

Un acord prlvind înființarea 
unei companii egipteano-kuweitiene 
pentru dezvoltare, care va pune în 
aplicare un program de construcții 
de locuințe si de interes turistic în 
Egipt, a fost semnat la Cairo. Com
pania va avea un capital initial de 
100 milioane dolari.

Creșteri de prețuri. Potrivit 
statisticilor publicate de Organizația 
pentru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.). în Islanda. Por

• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul de 
inițiere muzicală „Spiritul beetho
venian, continuarea iui romantică 
și culminația lui wagneriană — 17, 
Ciclul „Talente românești pe me
ridianele lumii". Recital de pian : 
Petre Grossman — 20, (la Ateneul 
Român) : Cenaclul prietenilor mu
zicii „Norii, ca simbol muzical- 
poetic" — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) ; 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic c Două ore de pace
— 19.30
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
- 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sa
la Magheru) : Lady X — 19.30,
(sala Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giuleștl : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19.30.
• Teatrul 6atlrlc-muzlcal „C. Tă-

a anuntat. la Lagos, șeful comisiei 
electorale federale. M. Any. Aduna
rea. în componenta căreia vor intra 
203 persoane, va examina proiectul 
noii Constituții a tării, care preco
nizează transmiterea puterii de stat 
unor autorități civile în anul 1979.

Fondul arab
tare economică și

de dezvol-
socială va fi

nanța o serie de proiecte economice 
în Liban, s-a anuntat la Beirut. Va
loarea totală a creditelor se ridică la 
200 milioane lire libaneze.

Populația Republicii Ban
gladesh 8 fost> în 1976> de

nase" (sala Victoria) e Lasă supă- 
rarea-n hol — 19.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Varietăți 
în plic — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Cîntece din prispa casei 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „Păpușa
cu piciorul rupt" și „Pufușor și 
Mustăcioară" — 17.
• Circul București : Cu circul nu-1 
de glumit — 19,30.

cinema
• Dincolo de pod : SCALA — 18.
• Republica din Uzice ; SCALA 
- 10: 14: 20.
• Zori in flăcări : CENTRAL — 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.15.
e Misterul lui Herodot : DOINA — 
9,30; 11,30; 13.30; 17,30, FEREN
TARI — 9,30; 11,30; 13,30.

80,8

în teritoriul Afar și Issa. aflat sub 
dominația Franței, s-a desfășurat 
duminică un referendum in cadrul 
căruia populația a fost întrebată dacă 
dorește ca acest teritoriu să devină 
independent. Potrivit rezultatelor, 
peste 98,7 la sută din participanți au 
votat pentru independenta teritoriu
lui, care va fi proclamată la 27 iu
nie 1977, viitorul stat urmînd să 
poarte denumirea de Republica Dji
bouti.

Situat în estul continentului afri
can, între Etiopia. Somalia și Golful 
Aden, teritoriul Afar și Issa — cum 
este cunoscut, după numele celor 
două principale etnii ce-1 populează 
— are o suprafață de 27 000 kmp și 
o populație estimată la 250 000 de 
locuitori.

Datorită poziției sale, la îngemă
narea apelor Mării Roșii cu Oceanul 
Indian, Djibouti a avut o istorie fră- 
mîntată. Din a doua jumătate a se
colului trecut a intrat în stăpînirea 
Franței, care l-a transformat într-o 
importantă bază navală ; în 1896 a 
devenit oficial colonie franceză, iar 
în 1946 a fost declarat teritoriu fran
cez de peste mări.

Avîntul mișcării de eliberare din 
, Africa nu a ocolit nici acest terito

riu. aci avînd loc. în ultimii ani. pu
ternice mișcări pentru scuturarea 
jugului colonial. în aceste condiții, 
autoritățile franceze au organizat Ia 
Paris negocieri cu lideri ai populației 
din Djibouti. în urma cărora s-a or
ganizat referendumul de duminică.

Republica Djibouti va fi cel de-al 
49-lea membru al Organizației Unic 
tății Africane. Potrivit declarațiilor 
făcute de lideri ai partidelor politice 
din această țară, tînăra republică va 
acorda atenție prioritară dezvoltării 
economice.

.DJIBOUTI

• Imagini tn oglindă t DOINA — 
15.30; 19.30.
• Ei au luptat pentru patrie : FE
RENTARI — 16; 19..
• Mușcă și fugi : FESTIVAL — 
8.30; 10.45; 13; 15.30: 18; 20.30, FA
VORIT - 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13.30;
16; 18.15: 20,30, Ia grădină — 19,45, 
GRADINA CAPITOL - 19.45.
O Parada surprizelor t TIMPURI 
NOI - 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20, 
e Diavolii din Spartivento ! PA
TRIA - 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20.15. LUCEAFĂRUL - 9: 11,15;
13.30: 16: 18,15: 20.30. la grădină — 
19.45. FEROVIAR - 9; 11.15: 13.30; 
16: 18.15: 20 30. CASA FILMULUI 
(la sala de festivități Dinamo) — 
16: 18: 20.45.
e Meciul secolului : LIRA — 9; 
11: 13: 15 30: 17.45
o Un surîs, o palmă, un sărut : 
GRADINA LIRA - 20.
O Cinci detectivi la miezul nopții : 
EXCELSIOR - 9: 11.15: 13,30; 16;

18.15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30. GLORIA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18: 20.15.
• Oaspeți de seară : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20, VOLGA — 9; 
11.15; 13.30: 15.45; 18; 20,15. GIU- 
LEȘTI - 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15: 20.30.
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20.
• Actorul și sălbaticii : EFORIE
— 9; 12; 16; 19.
• Ruslan șl Liudmila ; FLOREAS- 
CA - 9; 12: 16; 19.
• Așii înălțimilor : GRIVIȚA —
9: 11,15: 13.30: 15,45: 18; 20.15. TO
MIS - 9: 11.15; 13.30: 16: 18.15;
20,30, la grădină — 19.45.
• Pe aici nu se trece : VIITORUL
— 9: 12: 15.30: 19
• Africa Express î BUZEȘTI — 
9: 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.15. la 
grădină — 19,30.
• Nemuritorii : MUNCA — 9,30; 
11,30; 13.30: 15,45: 18: 20.15.

• Salvo d’Acquisto : PACEA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Lumea circului : BUCEGI — 9; 
12; 16, la grădină — 19,30.
• Cuibul salamandrelor : COSMOS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Oameni respectabili : COTRO- 
CENI - 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 
20.15.
• Hollywood, Hollywood t AURO
RA — 9; 11,15 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19,45. FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Trei zile și trei nopți : PRO
GRESUL - 15.30: 17,45: 20.
• Șatra : FLACĂRA - 11.15: 13,30; 
15.45; 18. GRADINA VITAN — 20.
• Pisicile aristocrate : FLACARA
— 9.30: 20.
• Copil de suflet : POPULAR — 
9.30: 11.30: 13 30: 15.45: 18; 20 15.
• Solitarul de la Fortul Humboldtl 
GRADINA MOȘILOR — 19.45.
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